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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO SOCIAL DE 2001

Senhores Acionistas,

A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP, em cumprimento às disposições legais e
estatutárias, apresenta suas Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social de 2001, acompanhadas
do Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório das principais ações desenvolvidas pela Companhia no
ano.

A CTEEP, companhia de transmissão de energia atuando em todo o Estado de São Paulo, dedicou boa parte
de seus esforços no ano de 2001 ao processo de incorporação da EPTE - Empresa Paulista de Transmissão de
Energia Elétrica S.A.

Este processo foi aprovado pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas em fevereiro e obteve
deliberação favorável das Assembléias Gerais Extraordinárias em outubro, sendo concluído em 09 de
novembro de 2001.

Estamos certos de que esta incorporação permite não apenas a consolidação de uma Companhia de porte e
abrangência dignos do Estado de São Paulo, como também favorece o aperfeiçoamento da qualidade e a
excelência na prestação de serviços, propiciando uma melhor competitividade em relação ao mercado privado.

Neste sentido, é gratificante registrar que a CTEEP é hoje responsável pela operação e manutenção da
primeira linha de transmissão privada do País, a linha Taquaruçu/Assis/Sumaré, de 440 kV de tensão e 502,35
km de extensão, que entrou em operação em novembro passado e atravessa 36 municípios do Estado.

Outra relevante conquista da Companhia foi o sucesso no leilão realizado pela Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL, para a construção e operação da linha de transmissão Chavantes/Botucatu. A obra será
executada com recursos próprios, no montante aproximado de R$ 35 milhões, e terá 137 km de extensão.
Quando concluída, em 2003, representará uma receita adicional para a Companhia no valor de R$ 6,9 milhões
anuais, a preços de hoje. O prazo de concessão é de 30 anos.

A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, em 2001, celebrou com a ANEEL o Contrato de
Concessão de Transmissão 143/01, que lhe outorga o direito de atuar como concessionária do serviço público
de transmissão de energia elétrica no Estado de São Paulo por 20 anos, até 2015, de acordo com a contagem
retroativa desde 07 de julho de 1995, momento em que a Lei Federal 9.074 regulamentou a criação do novo
modelo do setor elétrico nacional.

Destacamos, também, que a CTEEP obteve a necessária aprovação da ANEEL para os planos de expansão e
modernização apresentados àquela Agência, no valor previsto de R$ 180 milhões a serem realizados nos
próximos meses. Tais investimentos estão programados para as subestações Araraquara, Sumaré, Assis,
Bauru, Cabreúva, Jupiá e Ilha Solteira. As subestações Aparecida, Oeste (Sorocaba), Sul (ABC) e Nordeste
(Capital) terão ainda sua capacidade de transformação ampliada.

Mauro Guilherme Jardim Arce
Presidente do Conselho de Administração
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A COMPANHIA

A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista é controlada pelo Governo do Estado de São Paulo,
por meio, principalmente, da Secretaria da Fazenda do Estado e do Banco Nossa Caixa S.A., com
respectivamente 53% e 8% das ações ordinárias. Destacam-se, fora do bloco de controle do Estado de São
Paulo, a União e a ELETROBRÁS, com, respectivamente, cerca de 15% e 10%.

Suas principais atividades concentram-se no planejamento, construção, operação, manutenção do sistema de
transmissão de energia elétrica, em pesquisas e outras atividades correlatas à tecnologia disponível.

A implantação do processo de reorganização empresarial, em 2001, resultou em ampla integração e otimização
dos sistemas.

A Companhia passou a dispor de um moderno sistema de gestão de informações, integrando todas as
atividades e unidades, trazendo grande economia nos processos, agilizando a tomada de decisões e garantindo
a segurança das operações.

A comunicação empresarial também foi ampliada através da implantação de novas redes locais nas unidades
descentralizadas (Araraquara, Santo Ângelo, Embu-Guaçu, Miguel Reale, Paula Souza, Casa Verde, Leste e
Tangerinas), totalizando 21 localidades integradas à rede corporativa, ou seja, ampliação de 61% das redes
locais.

Foi implementada uma racionalização de recursos significativa com a redução da ocupação de espaços, na
sede e nas regionais, e implantação do Projeto de Otimização e Racionalização das Frotas, com uma
significativa redução na quantidade de veículos, mantendo o que tecnicamente foi definido como Frota
Essencial.

Na integração do sistema de operação, merece destaque o Centro Regional de Operação São Paulo. Este
Centro foi integrado ao Sistema de Supervisão e Controle – SSC  responsável pelo monitoramento de todas as
instalações elétricas da Companhia, coordenado por um sistema de supervisão único, através do Centro de
Operação do Sistema - COS - São Paulo, em Bom Jardim - Jundiaí, em conjunto com os três Centros
Regionais de Operação situados em Bauru, Cabreúva e São Paulo.

Paralelamente ao programa de reestruturação empresarial, a Companhia ampliou sua participação em novos
negócios, com a vitória obtida no leilão da Linha de Transmissão Chavantes/Botucatu, realizado pela ANEEL,
demonstrando o seu fortalecimento no mercado competitivo.

A Companhia construirá e operará essa linha de 137 km de extensão, ligando a Subestação Botucatu à de
Chavantes, ambas da CTEEP, que já dispõe de outra LT interligando as mesmas localidades.

O prazo de concessão da linha será de 30 anos e a obra deverá estar concluída até julho de 2003, permitindo
maior fluxo de energia entre as regiões Sul e Sudeste do País e possibilitando novas importações de energia
elétrica da Argentina.

Ainda nesse espírito empreendedor, foi contratada para operar e manter a primeira linha de transmissão
privada do País, a LT Taquaruçu-Assis-Sumaré, no Estado de São Paulo. Esta linha, que corta 36 municípios,
agregará cerca de 880 MW à capacidade de fornecimento de energia ao Estado de São Paulo, ampliando em
10% a capacidade de transmissão e transferindo a energia excedente da região Sul para a Sudeste do País.

Além dessas obras, merece destaque ainda um conjunto significativo, à frente listado, concluído em 2001, que
ampliará a capacidade instalada, proverá o sistema de transmissão de energia elétrica de maior confiabilidade e
com isso reduzirá os riscos de falta de suprimento de energia.
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As principais obras concluídas em 2001:

•  SE Araraquara

Concluída  a instalação do 3º banco de transformadores 440/138 kV de 300 MVA; com a energização serão
acrescidos mais 300 MVA ao sistema interligado, proporcionando assim maior confiabilidade à energia
distribuída aos consumidores das regiões de Araraquara, Rio Claro e São Carlos. A obra é um marco para a
Companhia, representando um dos maiores investimentos da Transmissão, cerca de  R$ 20 milhões.

•  SE Aparecida

Concluída a instalação de um banco de transformadores 230/88 kV de 60 MVA, com investimento total de
R$ 16 milhões, beneficiando os municípios de Guaratinguetá, Lorena e Cachoeira Paulista.

•  SE Vicente de Carvalho

Concluída a instalação do 2º transformador 138/13,8 kV de 20/25 MVA, com investimento total de
R$ 1 milhão, beneficiando os municípios de Vicente de Carvalho e Guarujá.

•  SE Bandeirantes

Concluída a instalação de um autotransformador de 34,5/20 kV de 15 MVA, com investimento total de
R$ 4 milhões, beneficiando a região da Avenida Faria Lima em São Paulo.

•  Autorização para Construção da LT Tijuco Preto/Baixada Santista

A Companhia recebeu autorização da ANEEL para a construção do 3º circuito com 26,5 km, em 345 kV,
interligando a SE Tijuco Preto, de FURNAS, à SE Baixada Santista, da CTEEP. Com um investimento total
de cerca de R$ 20 milhões, esta obra beneficiará o Sistema Interligado, aumentando o intercâmbio
Sul/Sudeste.

O SISTEMA ATUAL DE TRANSMISSÃO

A Companhia apresenta uma capacidade de transformação de 36.000 MVA e conta com 18.096 km de circuitos
de transmissão que abrangem todo o Estado de São Paulo. Em 2001, foram transportados 96.531.883 MWh.

Para atender o mercado tão dinâmico em que atua, a CTEEP dispõe de uma complexa infra-estrutura,
composta por:

•  11.548 km de linhas de transmissão

•  18.096 km de circuitos

•  36.000 MVA de capacidade de transformação

•  99 subestações em operação

•  444 transformadores

•  145 estações de microondas

•  891 km de cabos de fibra ótica
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O desempenho técnico da CTEEP é dos melhores. Seus indicadores são bastante significativos e a credenciam
a atuar no próspero mercado em que está inserida:

•  2,0823 minutos de DREC – Duração Equivalente de Interrupção (indica o tempo equivalente de interrupção
da demanda máxima verificada no ano de 2001);

•  0,2340 de FREC – Freqüência Equivalente de Interrupção (indica o número de vezes em que a demanda
máxima foi interrompida no ano de 2001).

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA COMPANHIA

Assinatura do Contrato de Concessão

Em 2001, foi assinado o contrato, que regula a concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica
até 07 de julho de 2015, estabelecendo seus direitos e obrigações, bem como os critérios e procedimentos para
reajustes e revisões de receitas .

O Primeiro Programa de Pesquisa e Desenvolvimento

O primeiro programa institucional de pesquisa e desenvolvimento é composto por 21 projetos que visam a
minimização de riscos na gestão do patrimônio, a redução da indisponibilidade e do custo operativo, a melhoria
do desempenho técnico e a inovação tecnológica, principalmente nos segmentos de automação, monitoração,
linhas de transmissão e sistema de potência.

Este programa, em direta consonância com a estratégia da Companhia, deverá proporcionar inovação
tecnológica e agregar conhecimentos nos diversos campos.

O MEIO AMBIENTE

Política de Meio Ambiente

A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, consciente do seu papel  no sistema de
transmissão de energia elétrica no Estado de São Paulo, sempre assumiu suas responsabilidades ambientais,
controlando os impactos de suas atividades e respeitando a legislação ambiental.

Em 2001, foram concretizadas importantes decisões que colocaram os objetivos ambientais no coração da
estratégia empresarial, com a aprovação da Política de Meio Ambiente e a decisão de iniciar a implantação de
Sistemas de Gestão Ambiental em todas as unidades e atividades, visando a obtenção de certificação
ambiental, de acordo com o padrão normativo da ISO 14.001.

ISO 14.001 – A Busca da Melhoria Contínua

A Companhia iniciou a implantação de Sistemas de Gestão Ambiental, através de duas experiências piloto em
subestações, sendo uma localizada na zona rural, a SE Santa Bárbara D´Oeste, e outra na área urbana, do
município de São Paulo, a SE-Xavantes.

Estas unidades identificaram os principais aspectos ambientais de suas atividades e os mesmos vêm sendo
controlados e gerenciados com o objetivo de reduzir impactos ambientais e buscar eficiência no uso de
recursos naturais.
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Licenciamento Ambiental de Novas Obras

LT 138 kV - Itapeva - Itararé II e SE Itararé II

A Companhia obteve a Licença de Operação 00082, emitida em 06 de agosto de 2001, pela Secretaria Estadual
do Meio Ambiente, com validade por 10 anos. Essa obtenção finaliza o processo de licenciamento ambiental da
obra e evidencia que foram realizadas todas as etapas, respeitando a legislação ambiental e cumprindo as
recomendações do órgão licenciador.

A EMPRESA SE COMUNICANDO

SNPTEE – O Maior Evento do Setor Elétrico

A Companhia coordenou a realização da XVI edição do SNPTEE – Seminário Nacional de Produção e
Transmissão de Energia Elétrica, realizado em Campinas - SP, entre os dias 21 e 26 de outubro. A XVI edição
do SNPTEE foi considerada a maior até então já realizada, com um público de mais de 2.400 pessoas,
superando todas as expectativas de sucesso e de intercâmbio tecnológico.

QUALIDADE SEMPRE

ISO 9000 Centro Regional de Operação São Paulo

Em março, após auditoria de certificação, o Centro Regional de Operação São Paulo recebeu da BVQI do
Brasil - Sociedade Certificadora Ltda. os certificados de aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade, para o
processo de “Coordenação, Supervisão e Controle da Operação em Tempo Real do Sistema Elétrico”,
acreditados pelo INMETRO (Brasil), ANSI-RAB (Estados Unidos) e DAR (Alemanha), conforme a NBR ISO
9002/94.

Certificação de Operadores

Em conformidade com as orientações do ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico, foram certificados 58
operadores que atuam no Centro de Operação do Sistema - COS e 420 operadores de subestações nos três
Centros Regionais da Operação – CROs .

O Primeiro Centro de Operação do Sistema na América a Receber ISO 9002/94

Em junho de 2001, o Centro de Operação do Sistema, localizado em Jundiaí, primeiro COS a receber a
certificação ISO 9002/94 na América, manteve a certificação ISO 9002/94 para o processo de “Coordenação,
Supervisão e Controle da Operação em Tempo Real do Sistema Elétrico, Energético e Hidráulico”, após
auditoria do BVQI do Brasil – Sociedade Certificadora Ltda..
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RECURSOS HUMANOS

A Política de Valorização de Pessoal

A Política de Recursos Humanos esteve voltada principalmente à qualificação profissional, valorização e
reconhecimento de seus empregados.

A Companhia implantou um amplo Programa de Educação Corporativa, visando o envolvimento dos
empregados com a missão, valores, regras de funcionamento do setor elétrico, além do aprofundamento em
conhecimentos específicos no segmento da transmissão de energia elétrica. O Programa foi desenvolvido em
quatro vetores - institucional, tecnológico de engenharia, de gestão e de tecnologia de informação - e
possibilitou 5.584 participações, nos diversos vetores, que totalizaram 44 mil homens/horas de treinamento.

Paralelamente a esse Programa, foi dada sequência ao Projeto Atrium, cujo objetivo é possibilitar a criação de
um novo modelo de gestão de Recursos Humanos, que otimizará e direcionará a ascensão e o
desenvolvimento profissional, além de promover uma revisão de cargos e salários, de forma a adequá-los à
realidade de mercado.

Em reconhecimento aos empregados que dedicaram sua vida profissional ao crescimento da Companhia, foi
entregue o prêmio "Mérito Transmissão", que em 2001 homenageou 361 empregados que completaram 15 e
25 anos de serviços prestados.

Quadro de Pessoal

Em dezembro de 2001, a CTEEP contava com um quadro de 3.201 empregados, sendo 79% alocados na área
técnica. Os empregados da CTEEP estão distribuídos em várias regiões do Estado de São Paulo, sendo 51%
no interior e 49% na Capital.

Segurança do Trabalho

A Segurança do Trabalho tem sido fruto do esforço incansável na garantia de condições que assegurem ao
empregado a tranqüilidade no exercício de suas atividades.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

O Programa de Cidadania

Neste ano de 2001, além dos 8 projetos já existentes nesse Programa: Braile, Eficiência, Estagiário Mirim,
Frentes de Trabalho, Horta Comunitária, Instituto Criança Cidadã, Pomar e Transmitindo Saúde, a Companhia
desenvolveu novas ações que permitiram a implantação de 3 novos projetos, descritos a seguir:
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O Projeto Acompanhar visa o acompanhamento dos empregados afastados por doença e/ou acidente do
trabalho, prestando atendimento, orientações e informações nos aspectos de saúde, legislação trabalhista,
benefícios, bem como nas questões sócioemocionais, favorecendo o apoio necessário nesse período e a
manutenção do vínculo com a Companhia.

O Projeto Conviver a Aposentadoria propõe a preparação dos empregados em fase de pré–aposentadoria
para a vida pós-trabalho, informando-os sobre as questões legais e procedimentos para utilização dos
benefícios administrados pela Fundação CESP.

O Projeto Dependência Química tem como objetivo a prevenção do uso abusivo de álcool e outras drogas,
bem como  favorecer a recuperação de empregados e familiares acometidos por essas doenças. É realizado
através de ação conjunta da medicina do trabalho, serviço social, corpo gerencial e famílias, com reuniões
sistemáticas de grupo, nas dependências da Companhia, para trocas de experiências e aprendizado, além de
campanhas específicas abordando o assunto.

A INCORPORAÇÃO DA EPTE

Em 05 de fevereiro de 2001, os Conselhos de Administração da CTEEP e da EPTE autorizaram as
providências necessárias ao processo de incorporação.

Em 06 de setembro de 2001, as Diretorias das Companhias celebraram os Instrumentos  de Protocolo e de
Justificação da Incorporação e os submeteram à apreciação dos seus respectivos Conselhos, que aprovaram
os referidos instrumentos em 10 de setembro de 2001.

Em 31 de outubro de 2001, as Companhias realizaram Assembléias Gerais Extraordinárias em que os
respectivos acionistas deliberaram favoravelmente quanto à incorporação da EPTE pela CTEEP, deliberação
que teve eficácia a partir de 10 de novembro de 2001. Os custos totais dos serviços necessários à realização
da incorporação alcançaram o valor de R$ 2.471 mil, incluindo despesas com consultoria e avaliações
econômicas (R$ 2.071 mil), auditoria independente (R$ 106 mil), pareceres jurídicos (R$ 90 mil), avaliações
contábeis (R$ 70 mil) e publicações (R$ 134 mil).

Tal como informado no Fato Relevante, publicado em 16 de outubro de 2001, a incorporação da EPTE pela
CTEEP justificou-se pela expectativa de racionalização das atividades administrativas e operacionais,
otimização do aproveitamento de recursos humanos e materiais, redução de despesas de maneira a aumentar
a rentabilidade e a geração de caixa da Companhia, incrementando a capacidade de investimentos em projetos
de manutenção e expansão dos Sistemas de Transmissão, comparativamente à situação anteriormente
existente. Dado o curto tempo decorrido entre a eficácia da incorporação e o encerramento de 2001, não foi
possível mensurar os benefícios econômicos advindos desta operação societária naquele exercício.

Embora a EPTE e a CTEEP já operassem, desde 18 de outubro de 1999, sob o comando de uma mesma
Diretoria Executiva, a incorporação da EPTE permitiu à CTEEP absorver os recursos materiais e humanos da
incorporada no contexto da sua estrutura organizacional, evitando a duplicação de órgãos e atividades,
otimizando recursos e favorecendo o planejamento, as operações e o controle integrado dos Sistemas de
Transmissão de Energia do Estado, responsáveis por cerca de 1/3 da carga elétrica do País, proporcionando
maior confiabilidade no transporte dos grandes blocos energéticos no Sistema Integrado Nacional.
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As Demonstrações Contábeis sintéticas, a seguir, refletem a situação contábil da EPTE levantada em 09 de
novembro de 2001, cujos saldos das contas patrimoniais foram vertidos para a CTEEP em 10 de novembro
daquele ano.

EPTE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO SINTÉTICA EM 09/11/2001

R$ Mil

RECEITA OPERACIONAL................................................................. 261.995
Deduções a Receita Operacional.................................................. (15.318)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA.................................................. 246.677

DESPESA OPERACIONAL
Pessoal.......................................................................................... (94.168)
Depreciação .................................................................................. (71.364)
Material, Serviços de Terceiros e Outras Despesas..................... (38.720)

(204.252)

Resultado do Serviço.......................................................................... 42.425

RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS.......................................... 8.006

Lucro Operacional.............................................................................. 50.431

RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS.............................. (3.112)

Resultado do Exercício antes da Contribuição Social e do
Imposto de Renda............................................................................ 47.319

Imposto de Renda e Contribuição Social......................................... (14.064)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.................................................... 33.255
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EPTE – BALANÇO PATRIMONIAL SINTÉTICO EM 09/11/2001

A  T  I  V  O

R$ Mil
CIRCULANTE

Disponibilidades............................................................................. 118.676
Clientes.......................................................................................... 34.618
Almoxarifado.................................................................................. 4.008
Outros Créditos.............................................................................. 4.993

162.295

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO....................................................... 44.583

PERMANENTE
Investimentos................................................................................ 4.245
Imobilizado.................................................................................... 2.109.352

2.113.597

TOTAL DO ATIVO.............................................................................. 2.320.475

P  A  S  S  I  V  O

CIRCULANTE
Fornecedores................................................................................ 1.441
Tributos e Contribuições Sociais................................................... 19.939
Empréstimos e Financiamentos ................................................... 21.867
Obrigações Estimadas.................................................................. 13.207
Outras Obrigações........................................................................ 28.280

84.734
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Empréstimos e Financiamentos.................................................... 72.692
Fundação Cesp............................................................................. 110.995
Provisões para Contingências....................................................... 60.522
Outras Obrigações........................................................................ 21.384
Obrigações Especiais.................................................................... 23.162

288.755
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social................................................................................ 572.424
Reservas de Capital ..................................................................... 1.432.161
Prejuízo  Acumulado..................................................................... (57.599)

1.946.986

TOTAL DO PASSIVO......................................................................... 2.320.475
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DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Devido à incorporação da EPTE, o resultado registrado pela CTEEP em 2001 considerou, a partir de 10 de
novembro daquele ano, as receitas e despesas provenientes da operação dos ativos anteriormente
pertencentes à EPTE, extinta em 09 de novembro de 2001. Desta forma, ficam prejudicadas as análises
comparativas entre os valores absolutos das demonstrações contábeis da Companhia referentes aos exercícios
de 2000 e 2001.

Resultado do Serviço e Resultado Operacional

Ressalvada a relatividade das possíveis comparações entre valores de 2000 e 2001, destacamos o Resultado
do Serviço obtido pela CTEEP em 2001, no valor de R$ 42.569 mil, que corresponde à margem operacional
líquida de 10,1%, mostrando significativa melhora na performance da Companhia, cujo mesmo indicador atingiu
6,9% referente ao seu resultado consolidado de 2000.

No mesmo sentido, o Resultado Operacional de R$ 58.469 mil em 2001, que considera os efeitos de despesas
e receitas financeiras, mostra evolução de 15,6% comparativamente ao obtido de forma consolidada em 2000,
mesmo considerando o aumento de R$ 10.525 mil na destinação de juros sobre o capital próprio aos acionistas
em 2001, registrados como despesa financeira.

Lucro Líquido e Distribuição aos Acionistas

Em conseqüência da orientação estratégica da Companhia e das suas medidas operacionais de gestão, o
Lucro Líquido de 2001 alcançou R$ 70.959 mil, mostrando evolução de 108,4% comparativamente ao
consolidado de 2000. Para a correta compreensão do significado destes números, é importante registrar que o
Lucro Líquido obtido pela EPTE até 09 de novembro de 2001 foi contabilizado diretamente no Patrimônio
Líquido da CTEEP, não afetando, portanto, o valor do Lucro Líquido da Companhia em 2001.

Do Lucro Líquido obtido, a Administração propôs a distribuição de R$ 64.871 mil aos acionistas,
correspondendo à distribuição integral do resultado, deduzidas apenas as reservas legal e estatutária. A
destinação proposta inclui R$ 32.157 mil na forma de juros sobre o capital próprio e R$ 32.714 mil na forma de
dividendos adicionais. O montante total proposto para distribuição aos acionistas perfaz o equivalente a 91,4%
do Lucro Líquido do exercício.

Fundamentos Operacionais e Econômicos

A principal fonte de Receita da Companhia é proveniente do uso do seu sistema de transmissão pelas
concessionárias de serviço público de energia elétrica, cujas receitas anuais foram estabelecidas através da
Resolução 247 – ANEEL, de 02 de julho de 2001, sendo vinculadas às instalações de Rede Básica e de
Conexão.

Em conseqüência, a Receita Operacional Bruta no exercício de 2001 atingiu  R$ 448.903 mil, que, após as
deduções dos tributos e encargos diretos, resultou em Receita Operacional Líquida de R$ 421.398 mil.

As Despesas Operacionais passíveis de gerenciamento direto pela Administração, no montante de R$ 250.001
mil, representaram 59,3% da receita operacional líquida. Destacam-se, ainda, as quotas de Depreciação com
R$ 91.235 mil, as Provisões para Contingências Trabalhistas e Fiscais com R$ 30.826 mil e o POP - Programa
de Oportunidades para os Empregados, com R$ 6.767 mil.

Como reflexo dos fatos comentados, o Resultado do Serviço atingiu o valor de R$ 42.569 mil.

Destinação da Receita Operacional Bruta
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O Resultado da Participação Societária, no montante de R$ 24.822 mil, decorreu da Participação Societária
Permanente e da Amortização do Deságio na aquisição de ações da EPTE – Empresa Paulista de Transmissão
de Energia Elétrica S.A., nos valores respectivos de R$ 6.704 mil e R$ 18.118 mil.

A Companhia apresentou Lucro Líquido de R$ 70.959 mil no exercício, equivalente a R$ 0,48 por lote de mil
ações. A Geração de Caixa da Companhia, expressa pelo Resultado do Serviço acrescido do valor da
Depreciação, atingiu R$ 133.804 mil, representando margem de 31,8% sobre a receita operacional líquida.

Mercado de  Capitais

No exercício de 2001, foram realizados 42.966 negócios com ações da Companhia na Bolsa de Valores de São
Paulo – BOVESPA, envolvendo o volume total de R$ 582.265 mil. As ações preferenciais da CTEEP integram o
índice IBOVESPA. Em razão da incorporação da EPTE pela CTEEP, processou-se neste ano a integração dos
acionistas da EPTE à base acionária da incorporadora.

No âmbito dos programas de ADR (American Depositary Receipts) – nível 1 da Companhia, constavam da sua
base acionária, ao final do exercício de 2001, 48.368 ADR referentes a ações preferenciais e 12.333 ADR
referentes a ações ordinárias. Nos programas existentes, cada ADR corresponde a 3.000 ações da respectiva
espécie.

Ao longo do ano de 2001, o IBOVESPA desvalorizou-se em 11,0%. Nesse período, as ações ordinárias da
CTEEP valorizaram 25,9%, enquanto que as suas ações preferenciais registraram desvalorização de 4,3% no
mercado.
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Evolução do Mercado Acionário
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BALANÇO SOCIAL

O quadro seguinte apresenta informações relativas ao desempenho econômico-social da Companhia na
sociedade em que está inserida.

BALANÇO SOCIAL
 (Valores em milhares de reais)

1. Bases de Cálculo 2001 2000
Receita Líquida 421.398 339.493
Lucro Operacional 42.569 14.729
Folha de Pagamento Bruta 198.415 188.017

2001 2000
% sobre % sobre % sobre % sobre

Valor Lucro Receita Valor Lucro Receita
Operac. Líquida Operac. Líquida

2. Indicadores Laboriais
 Alimentação 5.469 12,8 1,3 5.075 34,4 1,5
 Encargos Sociais Compulsórios 37.290 87,6 8,8 41.759 283,5 12,3
 Previdência Privada 8.096 19,0 1,9 8.541 58,0 2,5
 Saúde 7.419 17,4 1,8 7.807 53,0 2,3
 Educação 3.130 7,4 0,7 718 4,9 0,2
 Auxílio Creche 61 0,1 - 59 0,4 -
 Provisões Trabalhistas 7.272 17,1 1,7 - - -
 Outros Benefícios 161 0,4 - 143 1,0 -

Total – Indicadores Laboriais 68.898 64.102
3. Indicadores Sociais

 Tributos (excluídos encargos sociais) 19.371 45,5 4,6 17.451 118,5 5,1
 Contr. p/ Sociedade/Invest. na Cidadania 534 1,3 0,1 446 3,0 0,1
 Investimentos com Meio Ambiente 503 1,2 0,1 688 4,7 0,2

Total – Indicadores Sociais 20.408 18.585

4. Indicadores do Corpo Funcional 2001 2000
 Nº de empregados no final do exercício 3.201 2.236
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Consolidado
2001 2000 2000

ATIVO

 CIRCULANTE
  Disponibilidades
   Numerário disponível......................................................................... 2.839 2.287 2.340
   Aplicações financeiras....................................................................... 267.926 158.360 249.336

270.765 160.647 251.676
  Créditos, valores e bens realizáveis
   Clientes............................................................................................. 81.109 41.765 75.831
   Almoxarifado...................................................................................... 21.565 24.442 30.224
   Valores a receber - Secretaria da Fazenda........................................ 76.709 17.273 17.273
   Imposto de renda e contribuição social diferidos............................... 1.494              4.838              4.838                 
   Tributos e contribuições compensáveis............................................. 3.310              10.778            12.813               
   Outros................................................................................................ 8.637 6.891 10.564

192.824 105.987 151.543

463.589 266.634 403.219
 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
  Créditos, valores e bens realizáveis
   Valores a receber - Secretaria da Fazenda........................................ 75.591 80.609 80.609
   Adiantamentos - Lei 4.819/58............................................................ 42.890 42.890 42.890
   Alienação de bens e direitos.............................................................. 78.882 8.386 10.008
   Provisão para créditos de liquidação duvidosa.................................. (78.882) (8.386) (8.386)
   Imposto de renda e contribuição social diferidos............................... 54.099            2.851              42.727               
   Cauções e depósitos vinculados....................................................... 20.069            11.781            11.911               
   Outros................................................................................................ 2.905              731                 1.650                 

195.554 138.862 181.409
 PERMANENTE
  Investimentos
   Participação societária permanente................................................... -                  169.419 -                     
   Outros................................................................................................ 14.194 9.949 14.194

14.194 179.368 14.194
  Imobilizado
   Em serviço......................................................................................... 5.106.033 2.491.198 5.086.073
   Depreciação acumulada.................................................................... (1.966.644) (1.158.278) (1.807.854)

3.139.389 1.332.920 3.278.219
   Em curso........................................................................................... 313.071 52.627 191.474

3.452.460 1.385.547 3.469.693
   Diferido.............................................................................................. -                  -                  118.468

3.466.654 1.564.915 3.602.355

TOTAL DO ATIVO.................................................................... 4.125.797 1.970.411 4.186.983

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em milhares de reais)

As notas explicativas anexas são parte integrante destes balanços
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Consolidado
2001 2000 2000

PASSIVO

 CIRCULANTE
  Fornecedores.......................................................................................... 17.941 6.028 9.394
  Tributos a recolher................................................................................... 15.984 2.922 17.399
  Empréstimos, financiamentos e encargos de dívidas.............................. 28.753 8.304 16.578
  Encargos do consumidor......................................................................... 3.193 1.657 2.261
  Salários e contribuições sociais............................................................... 7.726 7.705 8.864
  Programa de oportunidades para os empregados................................... 4.321 14.526 21.225
  Obrigações estimadas............................................................................. 35.596 16.346 25.682
  Provisões para encargos fiscais e tributários........................................... 17.558 21.278 21.278
  Valores a pagar....................................................................................... 20.643 4.935 22.085
  ELETROBRÁS - Confissão de dívidas.................................................... -                  -                  25.234
  Juros sobre o capital próprio/Dividendos................................................. 43.789            24.200            26.217            
  Outros..................................................................................................... 5.913 838 7.453

201.417 108.739 203.670

 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
  Empréstimos e financiamentos................................................................ 81.890 31.601 71.032
  Valores a pagar....................................................................................... 177.839 109.163 229.952
  Imposto de renda diferido........................................................................ 16.374            -                  21.619            
  Provisões para contingências.................................................................. 107.774          20.799            74.258            

383.877 161.563 396.861
  Obrigações especiais.............................................................................. 27.765 4.205 24.053

411.642 165.768 420.914

RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS............................... 185.421          -                  227.584          

PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES -                  -                  1.638.911

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
  Capital social........................................................................................... 462.000 242.001 242.001
  Reservas de capital................................................................................. 2.592.369 1.189.106 1.189.106
  Reservas de lucros.................................................................................. 200.028 191.645 191.645
  Lucros acumulados................................................................................. 72.254 72.486 72.486

3.326.651 1.695.238 1.695.238
  Recursos destinados a aumento de capital............................................. 666 666 666

3.327.317 1.695.904 1.695.904

TOTAL DO PASSIVO.................................................................... 4.125.797 1.970.411 4.186.983

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em milhares de reais)

As notas explicativas anexas são parte integrante destes balanços
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Consolidado
2001 2000 2000

RECEITA OPERACIONAL
 Receita de uso da rede elétrica........................................................... 437.977   353.016   641.204           
 Outras receitas.................................................................................... 10.926     8.693       8.944               

448.903 361.709 650.148

DEDUÇÕES À RECEITA OPERACIONAL
 Quota para a reserva global de reversão - RGR.................................. (11.086) (8.991) (16.236)
 COFINS............................................................................................... (13.467) (10.852) (19.509)
 PIS/PASEP.......................................................................................... (2.918) (2.351) (4.227)
 ISS...................................................................................................... (34) (22) (26)

(27.505) (22.216) (39.998)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA........................................ 421.398 339.493 610.150
DESPESA OPERACIONAL
 Pessoal................................................................................................ (186.484) (170.925) (273.919)
 Programa de oportunidades para os empregados............................... (6.767) (22.563) (37.298)
 Material................................................................................................ (13.182) (12.444) (15.385)
 Serviços de terceiros........................................................................... (47.192) (34.288) (50.886)
 Depreciação........................................................................................ (91.235) (78.028) (161.553)
 Provisões para contingências.............................................................. (30.826) (14.229) (26.224)
 Outras despesas/Recuperações de despesas..................................... (3.143) 7.713 (2.497)

(378.829) (324.764) (567.762)
RESULTADO DO SERVIÇO..................................................... 42.569 14.729 42.388

RESULTADO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA................... 24.822 21.195 19.176

RESULTADO FINANCEIRO
 Receita................................................................................................ 41.768 24.914 37.954
 Despesa.............................................................................................. (15.950) (9.335) (21.699)
 Variações monetárias líquidas............................................................. (2.583) (3.815) (5.606)
 Juros sobre o capital próprio................................................................ (32.157) (19.632) (21.632)

(8.922) (7.868) (10.983)
RESULTADO OPERACIONAL................................................. 58.469 28.056 50.581

 Receita não operacional...................................................................... 2.510 1.170 71.667
 Despesa não operacional.................................................................... (5.230) (11.980) (88.661)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL........................................ (2.720) (10.810) (16.994)

LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
 E DO IMPOSTO DE RENDA.................................................... 55.749 17.246 33.587
 Contribuição social.............................................................................. (5.025) (2.626) (6.867)
 Imposto de renda................................................................................. (11.922) (200) (5.967)
LUCRO ANTES DA PARTICIPAÇÃO DOS
 ACIONISTAS NÃO CONTROLADORES................................. 38.802 14.420 20.753
 Participação dos acionistas não controladores.................................... -           -           (8.333)
LUCRO ANTES DA REVERSÃO DOS JUROS 
 SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO............................................... 38.802 14.420 12.420
 Reversão dos juros sobre o capital próprio.............................. 32.157     19.632     21.632             
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO........................................... 70.959 34.052 34.052

Lucro líquido por lote de mil ações - R$............................... 0,48 0,36 0,36

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em milhares de reais)

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 E 2000

(Valores em milhares de  reais)
RECURSOS 

CAPITAL LUCROS DESTINADOS 

DISCRIMINAÇÃO SOCIAL CAPITAL LUCROS ACUMULADOS SUBTOTAL A AUMENTO TOTAL

DE CAPITAL
Saldos em 31 de dezembro de 1999................................. 242.001                  1.188.881               201.244                  54.821                    1.686.947               666                         1.687.613               
Realização da reserva de lucros a realizar -

 Correção complementar - Lei 8.200/91............................... -                          -                          (11.168)                   11.168                    -                          -                          -                          

Ajuste - Reserva estatutária................................................. -                          -                          (134)                        134                         -                          -                          -                          

Incentivos fiscais - FINAM.................................................... -                          225                         -                          -                          225                         -                          225                         

Lucro líquido do exercício..................................................... -                          -                          -                          34.052                    34.052                    -                          34.052                    

Destinação do lucro proposta à AGO

 Reserva legal....................................................................... -                          -                          1.703                      (1.703)                     -                          -                          -                          

 Dividendos propostos.......................................................... -                          -                          -                          (5.986)                     (5.986)                     -                          (5.986)                     

 Juros sobre o capital próprio............................................... -                          -                          -                          (20.000)                   (20.000)                   -                          (20.000)                   

Saldos em 31 de dezembro de 2000................................. 242.001                  1.189.106               191.645                  72.486                    1.695.238               666                         1.695.904               
Realização da reserva de lucros a realizar.......................... -                          -                          (4.511)                     4.511                      -                          -                          -                          

Incentivos fiscais - FINAM.................................................... -                          634                         -                          -                          634                         -                          634                         

Saldos vertidos de incorporação.......................................... 572.424                  1.429.866               2.295                      (57.599)                   1.946.986               -                          1.946.986               

Baixas de investimentos em controlada............................... (352.425)                 (27.237)                   -                          -                          (379.662)                 -                          (379.662)                 

Ajuste - Deliberação  CVM - 371/00..................................... -                          -                          -                          57.367                    57.367                    -                          57.367                    

Lucro líquido do exercício..................................................... -                          -                          -                          70.959                    70.959                    -                          70.959                    

Distribuição de lucro aprovada em AGE de 31/10/01

  Juros sobre o capital próprio.............................................. -                          -                          -                          (20.000)                   (20.000)                   -                          (20.000)                   

Destinação de lucro proposta à AGO/E de 26/04/02

  Reserva legal...................................................................... -                          -                          3.548                      (3.548)                     -                          -                          -                          

  Reservas estatutárias......................................................... -                          -                          7.051                      (7.051)                     -                          -                          -                          

  Juros sobre o capital próprio.............................................. -                          -                          -                          (12.157)                   (12.157)                   -                          (12.157)                   

  Dividendos adicionais......................................................... -                          -                          -                          (32.714)                   (32.714)                   -                          (32.714)                   

Saldos em 31 de dezembro de 2001................................. 462.000                  2.592.369               200.028                  72.254                    3.326.651               666                         3.327.317               

RESERVAS DE 

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações
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Consolidado
ORIGENS DOS RECURSOS 2001 2000 2000
   Das operações
    Lucro líquido do exercício................................................................................................ 70.959                 34.052                 34.052                   

   Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante líquido
      Depreciação................................................................................................................... 91.235                 78.028                 161.553                 

      Amortização................................................................................................................... -                       -                       6.172                     

      Variações monetárias e cambiais de longo prazo ......................................................... (9.209)                  641                      7.707                     

      Baixas do ativo permanente........................................................................................... 3.635                   22.048                 27.071                   

      Resultado de participação societária.............................................................................. (24.822)                (21.195)                (19.176)                  

      Participação dos acionistas não controladores............................................................... -                       -                       8.333                     

      Imposto de renda e contribuição social diferidos............................................................ (8.971)                  (2.851)                  (9.326)                    

      Provisões para contingências........................................................................................ 26.454                 -                       11.995                   

149.281               110.723               228.381                 

   De terceiros
    Empréstimos e financiamentos........................................................................................ 2.801                   926                      30.252                   

    Aumento do exigível a longo prazo.................................................................................. -                       1.709                   12.057                   

    Ajuste deliberação CVM - 371/00..................................................................................... 7.939                   -                       -                         

    Transferências do realizável a longo prazo para o circulante........................................... 14.751                 10.908                 10.908                   

    Conta de incorporação..................................................................................................... 77.561                 -                       -                         

103.052               13.543                 53.217                   

 Total das origens ............................................................................................................. 252.333               124.266               281.598                 

APLICAÇÕES DOS RECURSOS
   No realizável a longo prazo .............................................................................................. 9.713                   10.213                 10.321                   

   No imobilizado ................................................................................................................. 52.017                 30.312                 84.801                   

   No diferido......................................................................................................................... -                       -                       15.072                   

   Nos juros sobre o capital próprio/Dividendos propostos.................................................... 64.871                 25.986                 25.986                   

   Nos acionistas não controladores..................................................................................... -                       -                       2.259                     

   Transferências do exigível a longo prazo para o circulante............................................... 21.438                 6.652                   47.800                   

   Ajustes - Capital circulante líquido.................................................................................... 17                        -                       -                         

 Total das aplicações ........................................................................................................ 148.056               73.163                 186.239                 

AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO............................................................. 104.277               51.103                 95.359                   

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Ativo circulante
    No início do exercício....................................................................................................... 266.634               165.417               256.254                 

    No fim do exercício.......................................................................................................... 463.589               266.634               407.692                 

 Aumento do ativo circulante ............................................................................................... 196.955               101.217               151.438                 

Passivo circulante
    No início do exercício....................................................................................................... 108.739               58.625                 147.591                 

    No fim do exercício.......................................................................................................... 201.417               108.739               203.670                 

 Aumento do passivo circulante .......................................................................................... 92.678                 50.114                 56.079                   

AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO............................................................. 104.277               51.103                 95.359                   

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em milhares de reais)

As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações



CNPJ 02.998.611/0001-04
COMPANHIA ABERTA

-21-

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 E DE 2000

(Valores em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, concessionária de Serviço Público de Energia
Elétrica que atua no Estado de São Paulo, operando linhas e subestações de transmissão de energia
elétrica, tendo suas atividades regulamentadas e fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL, foi constituída em 04 de fevereiro de 1999. Em 30 de março de 1999, foi aprovada em Assembléia
Geral Extraordinária a incorporação à Companhia de parcela do patrimônio da CESP - Companhia
Energética de São Paulo, resultante do seu processo de cisão parcial.

A Companhia iniciou suas operações comerciais em 01 de abril de 1999, tendo como atividades principais o
planejamento, a construção e a operação de sistemas de transmissão de energia elétrica, bem como
programas de pesquisa e desenvolvimento no que tange a transporte de energia e outras atividades
correlatas à tecnologia disponível, quer diretamente ou em colaboração com órgãos estatais ou particulares.

Em 31 de outubro de 2001, foram realizadas Assembléias Gerais Extraordinárias, através da qual os
acionistas da EPTE – Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S.A., bem como os da
Companhia, deliberaram favoravelmente pela Incorporação da EPTE, pela Companhia, a qual teve eficácia
em 10 de novembro de 2001.

A Companhia é uma empresa controlada pelo Governo do Estado de São Paulo.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da
Legislação Societária Brasileira, disposições complementares da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e
normas da legislação específica aplicáveis às concessionárias de serviço público de energia elétrica,
estabelecidas  pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Essas demonstrações contábeis estão em conformidade com os princípios, métodos e critérios adotados
pela Companhia, quando do encerramento do exercício social de 2000.

A Companhia apresenta também as demonstrações contábeis consolidadas de 2000, que incluem os saldos
da então controlada a EPTE – Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S.A., na qual
participava com 19,5% do seu capital total (49,0% do capital votante).

Na consolidação todos os saldos das contas de ativo e passivo, assim como as receitas e despesas das
transações entre a Companhia e a EPTE foram eliminados.

Foram efetuadas reclassificações nas contas das demonstrações contábeis de 2000, para melhor
apresentação e comparação.
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3. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1. Práticas Contábeis Específicas
 

a. Encargos Financeiros e Variações Monetárias/Cambiais

Em função do disposto nas Instruções Gerais 35 e 36, do Plano de Contas do Serviço Público de
Energia Elétrica, os juros e demais encargos financeiros e as variações monetárias/cambiais,
relativamente aos financiamentos obtidos de terceiros, efetivamente aplicados no imobilizado em
curso, estão registrados neste subgrupo como custo.

b. Custos Indiretos de Obras em Andamento

Parte dos gastos da Administração Central é apropriada às imobilizações  em curso. Essa
apropriação é feita mensalmente e está limitada a  até 10% dos gastos diretos com pessoal e mão-
de-obra de terceiros apropriados às obras em curso.

3.2. Práticas Contábeis Gerais

a. Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos
auferidos até a data do balanço.

b. Clientes

Inclui os valores faturados relativos ao uso dos sistemas de conexão e rede básica, pelas
concessionárias de serviço público de energia elétrica, e empresas ligadas a esses sistemas.

c. Almoxarifado

Os materiais em almoxarifado são avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, que não
excede ao valor de reposição. Os materiais destinados às imobilizações são registrados no ativo
imobilizado em curso.

d. Investimentos

A participação societária permanente em controlada é avaliada pelo método de equivalência
patrimonial; os outros investimentos são avaliados ao custo de aquisição e reduzidos por provisão
para perdas, quando aplicável. O deságio apurado na aquisição de investimento é amortizado em
função do prazo de concessão da Controlada.
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e. Imobilizado

Os elementos integrantes do ativo imobilizado, estão registrados ao custo de aquisição e/ou
construção, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, acrescidos da Correção
Monetária Complementar - CMC, instituída pela Lei 8.200, de 28 de junho de 1991, de remuneração
do capital próprio até 31 de dezembro de 1998, de encargos financeiros, das variações monetárias
e cambiais dos empréstimos e financiamentos vinculados às imobilizações em curso, e deduzidos
da depreciação e amortização acumuladas. A depreciação é calculada pelo método linear, com base
em taxas anuais que variam de 2% a 8,3% para os bens vinculados ao sistema de transmissão,
10% para móveis e utensílios e 20% para veículos, nos termos da Resolução 002, de 24 de
dezembro de 1997, atualizada pela Resolução 44, de 17 de março de 1999, da Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL.

f. Ativos e Passivos Sujeitos a Atualização Monetária/Cambial

No caso de estarem sujeitos a alguma forma de correção, são atualizados monetariamente com
base nos índices definidos legal ou contratualmente, até a data do balanço.

g. Contribuição Social e Imposto de Renda

São apurados observando-se as disposições da legislação aplicável, com base no lucro líquido,
ajustado pela inclusão de despesas não dedutíveis, exclusão de receitas não tributáveis e inclusão
e/ou exclusão de diferenças temporárias.

h. Juros sobre o Capital Próprio

Os juros estão demonstrados como destinação do resultado, diretamente no patrimônio líquido, e
para fins fiscais tratados como despesa financeira, reduzindo a base de cálculo do imposto de renda
e contribuição social sobre o lucro do período.

i. Lucro Líquido por Lote de mil Ações

É determinado considerando-se a quantidade de ações do capital social integralizado na data do
balanço.

4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras estão representadas, basicamente, por certificados de depósitos bancários.

Consolidado
Agente Financeiro Tipo de Aplicação 2001 2000 2000

Banco Nossa Caixa S.A. RDB/CDB Flutuante CDI.... 216.822     114.106     205.082        
Banco Nossa Caixa S.A. CDB/Prazo Fixo.................. 48.740       42.456       42.456          
Banco Nossa Caixa S.A. Outros................................. 2.364         1.798         1.798            

267.926     158.360     249.336        
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5. CLIENTES

5.1. Concessionárias/Permissionárias

Consolidado
2000 2000

Vencidos A Vencer Total Total Total

Rede Básica.................................................... -             53.401       53.401       30.080       49.734          
Conexão.......................................................... 71              27.637       27.708       11.685       26.097          

71              81.038       81.109       41.765       75.831          

2001

6. VALORES A RECEBER  - SECRETARIA  DA FAZENDA

Consolidado
2000 2000

Circulante Longo Prazo Total Total Total

Benefícios - Lei 4.819/58................................ 20.209       75.591       95.800       97.882       97.882          
Contrato de Cessão de Direitos Creditícios.... 56.500       -             56.500       -             -               

76.709       75.591       152.300     97.882       97.882          

2001

6.1. Benefícios – Lei 4819/58

Valores referentes a adiantamentos realizados  pela CESP – Companhia Energética de São Paulo, no
período de novembro de 1981 a maio de 1983, para  pagamentos de benefícios relacionados aos
empregados enquadrados no Plano de Aposentadoria e Pensão do Estado de São Paulo, conforme Lei
Estadual  4.819/58.

Em decorrência  do processo de cisão parcial da CESP, esses créditos foram transferidos à
Companhia, sendo formalizado contrato junto à Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, em
06 de agosto de 1999, para recebimento em 84 parcelas mensais, corrigidas pela variação do Índice
Geral de Preços de Mercado  –  IGP- M,  acrescidas de juros de 6% a.a., tendo início  em setembro de
1999 e término previsto para agosto de 2006.

6.2. Contrato de Cessão de Direitos Creditícios

Em 27 de dezembro de 2001, foi  celebrado contrato de cessão de direitos creditícios, com
interveniência e anuência da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, onde a CESP –
Companhia Energética de São Paulo transfere à CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia
Elétrica Paulista o direito de receber parte dos créditos previstos nos Instrumentos de Reconhecimentos
e Consolidações das Obrigações firmados entre a CESP e a Secretaria da Fazenda, em 17 de
novembro e 01 de dezembro de 2000, a qual, por sua vez, aceita e transfere à CESP a importância de
R$ 56.500 mil, em uma única parcela, na assinatura do contrato.

O valor contratual será remunerado mensalmente pela taxa CDI, acrescida de juros de 8% a.a., e
recebido pela CTEEP em 11 parcelas sucessivas, sendo a primeira em 01 de fevereiro e a última em
02 de dezembro de 2002.
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Após o recebimento da última parcela, haverá um acerto financeiro, de modo a garantir a remuneração
dos recursos desembolsados pela CTEEP, à taxa contratada, dado que, as parcelas desembolsadas
pela Secretaria da Fazenda são corrigidas mensalmente pela variação do IGP-M, acrescidas de juros
de 6% a.a..

6.3. Adiantamentos – Lei 4.819/58

Além dos valores mencionados, a CESP efetuou adiantamentos para pagamento de despesas mensais
referentes às folhas de complementações de aposentadorias e pensões, e salários-famílias,
decorrentes dos benefícios da Lei 4.819/58, os quais, na cisão parcial, também foram alocados à
Companhia, totalizando R$ 42.890, que se encontram registrados no realizável a longo prazo. A
Companhia mantém tratativas junto à Secretaria da Fazenda visando o ressarcimento desse montante.

7. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS

7.1. Ativo Circulante

Consolidado
2000 2000

I. Renda C. Social Total Total Total

Provisão para Contingências Previdenciárias....... 1.093     401          1.494  4.838  4.838            

2001

7.2. Realizável a Longo Prazo

Consolidado
2000 2000

I. Renda C. Social Total Total Total

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa... 18.470   6.002       24.472   2.851  24.473          
Provisão para Contingências Fiscais..................... 16.886   6.098       22.984   -      18.254          
Provisão para Contingências Trabalhistas............ 4.885     1.758       6.643     -      -                

40.241   13.858     54.099   2.851  42.727          

2001

Valores referentes a créditos compensáveis com lucros tributários futuros, calculados sobre provisões
temporariamente indedutíveis, controlados na parte “B” do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR.
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8. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS

8.1. LT - Taquaruçu - Assis - Sumaré

Decorrente da licitação referente à Linha de Transmissão Taquaruçu – Assis – Sumaré, efetuada pela
ANEEL, foi estabelecido o valor de R$ 3.240, para ressarcimento à Companhia pela disponibilização de
estudos e projetos da obra em questão, valor este recebido em agosto de 2000.

Considerando que o valor contábil desse investimento era R$ 11.626, e visando resguardar o equilíbrio
econômico-financeiro, a Companhia pleiteia junto ao Poder Concedente  indenização complementar no
valor de R$ 8.386.
 

8.2. Centro Técnico de Manutenção de Equipamentos - CETEMEQ
 
 Em 13 de abril de 1998, foi firmado Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos e
Obrigações entre a EPTE – Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S.A., incorporada
pela Companhia em 9 de novembro de 2001, e a ELETROPAULO METROPOLITANA Eletricidade de
São Paulo S.A., do imóvel localizado à Rua Lavapés, 463, Cambuci, São Paulo, no montante de
R$ 70.496, a preço de mercado,  já contemplando juros de 1% a.m. a ser pago em 21 parcelas iguais,
mensais e sucessivas, com vencimento no 1º dia útil de cada mês, a partir de maio de 1998. A EPTE,
tendo em vista as contestações da ELETROPAULO METROPOLITANA Eletricidade de São Paulo S.A.,
em não reconhecer a operação pelo valor acima citado e, por não receber as parcelas, ajuizou, em
11 de fevereiro de 1999 e 18 de outubro de 2000, ações de execuções que se processam perante a
1ª e 36ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, respectivamente.
 
 Em dezembro de 2000 o valor contábil líquido deste ativo no montante de R$ 4.904 foi baixado do
imobilizado, sendo efetuados também os registros de venda, tributos incidentes sobre o ganho apurado,
provisão para crédito de liquidação duvidosa e créditos fiscais respectivos.

 
 

9. INVESTIMENTOS

 

Consolidado
2001 2000 2000

Participação Societária Permanente
  Investimento em Controlada.................. -            397.003    -                
  Deságio a Amortizar............................... -            (227.584)   -                

-            169.419    -                   
Outros Investimentos............................ 14.194      9.949        14.194             

14.194      179.368    14.194             

 
 A participação societária permanente refere-se a investimento na então controlada EPTE – Empresa
Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S.A., incorporada pela Companhia, em 09 de novembro de
2001, o fundamento econômico do deságio a amortizar, decorre da avaliação econômica e rentabilidade
futura elaborada à época da aquisição.
 
 Para efeito de consolidação, o saldo da conta Deságio a Amortizar foi classificado no Passivo, na rubrica
Resultados de Exercícios Futuros.
 
 

 09/11/2001 31/12/2000
9.1. Principais dados da Controlada
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Quantidade de Ações (milhares)
  Ordinárias.............................................................................. 14.705.370   14.705.370   
  Preferenciais......................................................................... 22.241.713   22.241.713   
Capital Social.......................................................................... 572.424        572.424        
Patrimônio Líquido.................................................................. 1.946.986     2.035.914     
Lucro Líquido do Exercício...................................................... 33.255          10.352          

 
 
9.2. Participação da Controladora
 

 

Quantidade de Ações Ordinárias (milhares)................... 7.205.631     7.205.631     
Percentual de Participação (%)                   
 Capital Votante ............................................................. 49,0              49,0              
 Capital Total................................................................... 19,5              19,5              

 
 

 2001 2000
9.3. Investimento em Controlada
 

 

Aquisição pelo Método de Equivalência Patrimonial...... -               395.403        
Equivalência Patrimonial................................................. -               2.097            
Dividendos...................................................................... -               (129)             
Juros sobre o Capital Próprio......................................... -               (368)             

-               397.003        

Deságio na Aquisição..................................................... -               (246.682)      
Amortização do Deságio................................................. -               19.098          

-               (227.584)      
-               169.419        

 
9.4. Resultado de Participação Societária

 

 

Participação na Controlada............................................ 6.704            2.097            
Amortização do Deságio................................................. 18.118          19.098          

24.822          21.195          

 
 A amortização do deságio foi definida tendo como parâmetro o período de concessão da Controlada,
cujo vencimento deverá ocorrer em dezembro de 2012, perfazendo assim 164 parcelas mensais, das
quais 33 já foram amortizadas.
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9.5. Incorporação

Em 31 de outubro de 2001, as Companhias realizaram Assembléias Gerais Extraordinárias em que os
respectivos acionistas deliberaram favoravelmente quanto à incorporação da EPTE - Empresa Paulista
de Transmissão de Energia Elétrica S.A., pela Companhia, deliberação esta que teve eficácia a partir
de 10 de novembro de 2001.

O saldo do Acervo Líquido Incorporado, está assim composto:
 

 

Ativo Circulante............................................................... 162.295
Realizável a Longo Prazo............................................... 44.583
Permanente.................................................................... 2.113.597  
Passivo Circulante.......................................................... (84.734)      
Exigível a Longo Prazo................................................... (288.755)    
Acervo Líquido Incorporado............................................ 1.946.986  

 
 

10.  ATIVO IMOBILIZADO

Consolidado
2001 2000 2000

Custo Depreciação Saldo Saldo Saldo
Corrigido Acumulada Líquido Líquido Líquido

Em Serviço
   Intangíveis................................................... 56.596        -                 56.596        49.819        56.571          
   Terrenos...................................................... 81.554        -                 81.554        43.539        87.009          
   Edificações, Obras Civis e Benfeitorias....... 555.705      (242.990)        312.715      186.075      331.813        
   Máquinas e Equipamentos.......................... 4.360.743   (1.691.877)     2.668.866   1.034.975   2.780.818     
   Veículos....................................................... 34.093        (23.668)          10.425        11.897        13.172          
   Móveis e Utensílios..................................... 17.342        (8.109)            9.233          6.615          8.836            

5.106.033   (1.966.644)     3.139.389   1.332.920   3.278.219     

Em Curso....................................................... 313.071      -                 313.071      52.627        191.474        

5.419.104   (1.966.644)     3.452.460   1.385.547   3.469.693     

Em função do disposto na Instrução Geral 36 do Plano de Contas do Serviço Público de Energia Elétrica, os
juros e demais encargos financeiros, e variações monetárias/cambiais, no montante de R$ 8.166
(2001) e R$ 5.665 (2000), referentes ao financiamento obtido junto ao Banco Societé Générale, para
aplicação no imobilizado em curso, estão registrados como custo desse ativo.

De acordo com os artigos 63 e 64 do Decreto 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, os bens e instalações
utilizados na transmissão, inclusive comercialização, são vinculados a esses serviços, não podendo ser
retirados, alienados, cedidos ou dados em garantia hipotecária sem a prévia e expressa autorização do
Órgão Regulador. A Resolução 20/99 - ANEEL  regulamenta a desvinculação de bens das concessões do
Serviço Público de Energia Elétrica, concedendo autorização prévia para desvinculação de bens inservíveis
à concessão, quando destinados à alienação, determinando, ainda, que o produto da alienação seja
depositado em conta bancária vinculada, para aplicação desses recursos nas atividades próprias da
concessão.
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10.1. Linha de Transmissão Botucatu – Chavantes

Com a promulgação da Lei 9.074, de 07 de julho de 1995, que estabelece normas para outorga e
prorrogação das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências,
notadamente para os serviços de energia elétrica (geração, transmissão e distribuição), definiu-se que
esses serviços serão objeto de concessão mediante licitação, também na modalidade de leilão.

Nesse contexto, a Companhia foi a vencedora do leilão para construir e operar a linha de transmissão
Botucatu – Chavantes, realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em 28 de
setembro de 2001, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.

Nos leilões, a ANEEL estabelece o valor da remuneração máxima do empreendimento, vencendo o
interessado que oferecer o preço menor em relação ao estipulado.

Nesse caso específico, a Companhia venceu pelo preço estipulado pela ANEEL.

O valor de receita adicional que caberá à Companhia será de R$ 6.910 anuais.

A Linha de Transmissão terá 137 Km de extensão, na tensão de 230 kV, ligando a Subestação de
Botucatu à Subestação da Usina Chavantes, ambas da Companhia.

A obra será executada com recursos próprios, num montante de R$ 31.901, e deverá estar concluída
até julho de 2003, permitindo um maior fluxo de energia entre as regiões Sul e Sudeste, assim como
novas importações de eletricidade da Argentina.

A concessão de transmissão será pelo prazo de 30 anos.
 
 

11. TRIBUTOS A RECOLHER
 

 

Consolidado
2001 2000 2000

Contribuição Social sobre Ganho de Capital.......................... 5.247         -             5.247             
IPTU........................................................................................ 4.636         -             4.632             
Imposto de Renda sobre o Lucro............................................ 2.107         -             -                 
COFINS................................................................................... 1.246         653            1.439             
Imposto de Renda -  Juros sobre o Capital Próprio................ 1.177         1.786         2.028             
PIS/PASEP ............................................................................ 448            228            398                
INSS........................................................................................ 284            101            2.176             
Taxa de Fiscalização - ANEEL............................................... 272            133            247                
Imposto de Renda sobre o Lucro Inflacionário - 6%............... -             -             1.049             
Outros..................................................................................... 567            21              183                

15.984       2.922         17.399           
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12. EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DE DÍVIDAS

Consolidado
2001 2000 2000

Principal
Encargos Circulante Longo Prazo Total Total Total

Moeda Estrangeira
 Instituições Financeiras........ 375          15.179      53.125          68.679     -        39.775          

Moeda Nacional
 Fundação CESP................... -           13.134      27.914          41.048     39.905   46.819          
 ELETROBRÁS - PRONI....... 31            34             851               916          -        933               
 Outras................................... -           -            -                -           -        83                 

31            13.168      28.765          41.964     39.905   47.835          
406          28.347      81.890          110.643   39.905   87.610          

12.1. Fundação CESP

Referem-se a dois contratos de Confissões de Dívidas e Outras Avenças, assinados em setembro e
novembro de 1997, com interveniência e anuência da Secretaria de Previdência Complementar,
cujos términos estão previstos para setembro de 2002 e novembro de 2005, respectivamente.

Os encargos são calculados com base na variação do custo atuarial do Plano de Suplementação de
Aposentadorias e Pensão dos Empregados da Companhia (IGP-DI acrescida de juros de 6% a.a.),
ou pela variação da TR acrescida de juros de 8% a.a., sendo aplicado o maior dos dois índices, e
incorporados ao principal, mensalmente, sendo que para esse exercício, os saldos foram
atualizados pela variação do custo atuarial em 17,70%.

12.2. Instituições Financeiras

Referem-se ao contrato de crédito com o Banco Societé Générale, assinado em 14 de abril de 1998,
no valor de FRF 269.528 mil, correspondente a US$ 41.500 mil, com aval do Banco Real S.A. Sobre
este financiamento, que contribui para os investimentos na Estação Transformadora de
Transmissão - ETT - Miguel Reale, incidem juros semestrais à taxa de 6,38% a.a.  e comissão de
compromisso de 0,5% a.a. sobre o saldo não desembolsado. A amortização será efetuada em 10
parcelas semestrais, iguais e consecutivas, a partir de novembro de 2001. A liberação dos valores,
pelo banco, foi concluída em novembro de 2001, em razão do cronograma do projeto de
investimento. Para garantir a operação foram assumidos os seguintes compromissos com o Banco
Real S.A.: a) Comissão de pré embarque de 1%, paga semestralmente de forma antecipada,
incidente sobre o saldo não desembolsado e b) Comissão pós embarque de 2,25%, paga
semestralmente de forma antecipada, incidente sobre o saldo desembolsado.

Em função deste contrato com o Banco Societé Générale, foi celebrado com o Banco Real S.A.
abertura de carta de crédito no valor de FRF 40.008 mil, correspondente a US$ 6.160 mil, sobre o
qual incidiu juros semestrais à taxa de 1,5% a.a. acima da Eurolibor, com amortização única  em
setembro de 2000 e comissão de 2,25% que foi paga semestralmente de forma antecipada.
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12.3. Programa de Amortização de Longo Prazo

Ano de Vencimento Estrangeira Nacional

2003.................................................................. 15.179          9.622            
2004.................................................................. 15.179          9.622            
2005.................................................................. 15.179          8.823            
2006.................................................................. 7.588            51                 
2007.................................................................. -               51                 
Após 2007......................................................... -               596               

53.125          28.765          

Moeda

Taxa de 2001
Instituição Início Término Amortizações Juros Principal

Societé Générale 2001 2006 10 semestrais Eurolibor 68.304        
Fundação CESP 1997 2005 96 meses IGP-DI 37.484        
Fundação CESP 1997 2002 60 meses IGP-DI 3.564          
ELETROBRÁS - PRONI 1994 2021 80 trimestrais UFIR 885             

110.237      

Contrato

13. OBRIGAÇÕES ESTIMADAS

Consolidado
2001 2000 2000

Férias e Gratificação de Férias................................................. 19.479     11.882     18.697          
Encargos Sociais sobre Férias e Gratificação de Férias........... 8.845       4.464       6.985            
Outras........................................................................................ 7.272       -           -               

35.596     16.346     25.682          

14. PROVISÕES PARA ENCARGOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS

Consolidado
2001 2000 2000

COFINS..................................................................................... 13.186     7.049       7.049            
INSS.......................................................................................... 4.372       14.229     14.229          

17.558     21.278     21.278          
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14.1. COFINS

A Companhia questiona judicialmente a constitucionalidade sobre a majoração de alíquota de 2%
para 3%, e a ampliação da base de cálculo, incluindo as receitas financeiras e as receitas não
operacionais, da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS, nos termos da
Lei 9.718/99.

Nesse sentido, enquanto não se obtém decisão final sobre o assunto, os valores estão sendo
provisionados, e a Companhia vem efetuando os correspondentes depósitos judiciais.

14.2. INSS

a. Valores Registrados em 2001

Em 10 de agosto de 2001, a Companhia foi notificada pelo Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS sobre remunerações pagas aos empregados, a título de vale – refeição, lanche – matinal e
cesta – básica, relativas ao período de abril de 1999 a julho de 2001. Em decorrência, a
Administração deliberou pela constituição de provisão, no montante de R$ 4.372.

b. Valores de 2000

Em 07 de abril de 1999, a CESP - Companhia Energética de São Paulo, foi notificada pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS por contribuições não recolhidas no período de
outubro de 1992 a dezembro de 1997, relacionadas a indenizações pagas a seus empregados a
partir de acordos sindicais, decorrentes de Planos Econômicos passados. Tendo em  vista que
essa notificação foi negociada pela CESP, no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal –
REFIS, a Companhia respondendo solidariamente, conforme estabelecido no protocolo de cisão
parcial da CESP, negociou, em maio de 2001, a quitação dessa provisão, obtendo uma redução
da ordem de R$ 3.053.

15. VALORES A PAGAR

Consolidado
2001 2000 2000

Circulante Longo Prazo Total Total Total

 Fundação CESP........................... 11.757      174.168        185.925    114.098    234.019        
 EMAE............................................ 8.886        3.671            12.557      -            18.018          

20.643      177.839        198.482    114.098    252.037        

15.1. Fundação CESP

Valores do contrato de confissão de dívida para financiamento de déficit atuarial  com a Fundação
CESP, referente ao Benefício Suplementar Proporcional Saldado - BSPS, com vencimento mensal,
sendo o término previsto para 2017. O saldo desse contrato é atualizado pela variação do custo
atuarial (IGP-DI acrescida de juros de 6% a.a.), que para esse exercício foi de 17,70%.
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15.2. EMAE

Refere-se á aquisição da Estação Transformadora de Transmissão – ETT – Piratininga, conforme
contrato celebrado em 23 de dezembro de 1998, junto á EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e
Energia S.A. Incide sobre o principal juros de 0,75% a.m. e variação monetária pelo IGP-M, com
carência até junho de 2000 e amortização em 36 parcelas mensais e sucessivas.

16. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS

Consolidado
2001 2000 2000

Fiscais - IPTU................................ 63.015          -               51.084          
Trabalhistas................................... 44.007          20.799          22.422          
Diversas Ações Cíveis................... 752               -               752               

107.774        20.799          74.258          

16.1. Fiscais - IPTU

Provisão efetuada para fazer face aos débitos de dívidas com as Prefeituras de São Paulo, São
José dos Campos e Pindamonhangaba.

16.2. Trabalhistas

A Companhia, em decorrência do estabelecido nos protocolos de cisão, assumiu especificamente a
responsabilidade por certos processos judiciais, perante diferentes tribunais, advindos do processo
de cisão parcial da CESP – Companhia Energética de São Paulo, e da ELETROPAULO –
Eletricidade de São Paulo S.A.

No decorrer do exercício de 2001, foram concluídas as reavaliações das ações trabalhistas,
resultando no valor provisionado.

17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

17.1. Capital Social

O capital social representa o capital estatutário integralizado, no valor de R$ 462.000, dividido em
149.285.035 mil ações, sendo  62.558.663 mil ordinárias e 86.726.372 mil preferenciais.

O capital social autorizado da Companhia é de R$ 1.469.090, sendo R$ 615.696 em ações
ordinárias e R$ 853.394 em ações preferenciais, todas nominativas escriturais e sem valor nominal.

As ações preferenciais não possuem direito a voto, no entanto, têm prioridade no reembolso do
capital e no recebimento de dividendos de 10% a.a., não cumulativos, calculados sobre o capital
integralizado correspondente a esta espécie de ações.
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Em 31 de dezembro de 2001, os principais acionistas da Companhia são como segue:

Quantidades de Ações  - Em Milhares
Ordinárias % Preferenciais % Total %

Governo do Estado de São Paulo
 e Companhias Ligadas
 Secretaria de Estado dos
  Negócios da Fazenda............................. 33.134.661   52,97 6.321.252       7,29       39.455.913     26,43     
 Banco Nossa Caixa S.A........................... 5.136.117     8,21 7.686.364       8,86       12.822.481     8,59       
 Companhia do Metropolitano de 
   São Paulo - METRÔ.............................. 1.979.332     3,16 -                  -        1.979.332       1,33       
 Outros...................................................... 130.958        0,21 15.020            0,02       145.978          0,09       

40.381.068   64,55 14.022.636     16,17     54.403.704     36,44     
Outros
 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. -
  ELETROBRÁS........................................ 6.160.836     9,85 46.626.882     53,76     52.787.718     35,36     
 União Federal.......................................... 9.556.151     15,28 -                  -        9.556.151       6,40       
 BNDES Part S.A. BNDESPAR................. -                - 3.125.369       3,60       3.125.369       2,09       
 Caixa de Previdência dos
  Funcionários do Banco do Brasil............ 296.439        0,47 1.348.158       1,55       1.644.597       1,10       
 LIGHTPAR - Light Participações S.A....... -                - 979.190          1,13       979.190          0,66       
 Fundação Petrobrás de Seguridade
  Social - PETROS.................................... -                - 849.200          0,98       849.200          0,57       
 Cypress Corporation................................ 691.424        1,11 6.400              0,01       697.824          0,47       
 Serpros Fundo Multipatrocinado.............. -                - 353.700          0,41       353.700          0,24       
 The Bank of New York -
  ADR Department..................................... 36.999          0,06 145.105          0,17       182.104          0,12       
 Outros...................................................... 5.435.746     8,68 19.269.732     22,23     24.705.478     16,55     

22.177.595   35,45     72.703.736     83,83     94.881.331     63,56     
62.558.663   100,00   86.726.372     100,00   149.285.035   100,00   
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17.2. Reservas de Capital

2001 2000

 Subvenções para Investimentos - CRC................................... 1.802.084     870.792        
 Remuneração das Imobilizações - Capital Próprio.................. 633.053        162.552        
 Doações e Subvenções para Investimentos............................ 150.489        154.592        
 Incentivos Fiscais - FINAM....................................................... 6.743            225               
 Ágio na Subscrição de Ações................................................... -               945               

2.592.369     1.189.106     

a. Remuneração das Imobilizações em Curso

Trata-se de créditos resultantes da capitalização da remuneração calculada sobre recursos
utilizados durante a construção, aplicada às obras em andamento e que somente pode ser
utilizada para aumento de capital. A partir de 1999, a Companhia abandonou essa prática,
conforme facultado pelo plano de contas do serviço público de energia elétrica.

17.3. Reservas de Lucros

2001 2000

 Reserva Legal.......................................................................... 26.516          20.673          
 Reservas Estatutárias.............................................................. 31.251          24.200          
 Reserva de Lucros a Realizar.................................................. 142.261        146.772        

200.028        191.645        

a. Reservas Legal

Constituída em 5% do lucro líquido do exercício, antes de qualquer destinação, até o limite de
20% do capital social.

b. Reservas Estatutárias

O Estatuto Social da Companhia prevê a constituição desta reserva à taxa de 20% do lucro
líquido do exercício, deduzido da reserva legal e dos dividendos e/ou juros sobre o capital
próprio, até o limite de 10% do capital social.

c. Reserva de Lucros a Realizar

Os lucros não realizados resultam de saldo credor de correção monetária líquida de balanço, até
1995. Esta reserva é realizada na proporção da depreciação e amortização do ativo imobilizado.
Os montantes realizados são transferidos para a conta de lucros acumulados, mensalmente.
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17.4. Destinação do Resultado do Exercício

2001 2000

Lucro Líquido do Exercício........................................................ 70.959          34.052          

Constituição de Reservas
 Reserva Legal.......................................................................... (3.548)          (1.703)          
 Reservas Estatutárias.............................................................. (7.051)          -               

Reversão de Reservas
 Reservas Estatutárias.............................................................. -               134               

Realização da Reserva de Lucros a Realizar -
 Correção Complementar - Lei 8.200/91................................... 4.511            11.168          
Lucro Líquido Ajustado.............................................................. 64.871          43.651          

Dividendos Mínimos Obrigatórios.............................................. (32.157)        (25.986)        
Saldo a Disposição da AGO...................................................... 32.714          17.665          
Dividendos Adicionais............................................................... (32.714)        -               

-               17.665          

a. Juros sobre o Capital Próprio

No decorrer do exercício de 2001, foram deliberados juros sobre o capital próprio, no montante
de R$ 32.157, perfazendo exatamente o total dos dividendos mínimos obrigatórios no exercício
de 2001. Os referidos juros serão imputados aos dividendos, na forma do artigo 32, parágrafo 2º,
do Estatuto Social.

b. Dividendos Adicionais

Após a constituição dos dividendos mínimos obrigatórios, o lucro líquido ajustado (base para
distribuição de dividendos mínimos) apresenta um saldo de R$ 32.714, o qual a Administração
propõe que seja deliberada a destinação a título de dividendos adicionais que, cumulativamente
com o montante dos juros sobre capital próprio, totalizam R$ 64.871, equivalentes a 91,4% do
lucro líquido do exercício.
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18. RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS

Consolidado
2001 2000 2000

Receitas
 Receita de Aplicações Financeiras.................... 32.905          18.897          30.264          
 Juros - Secretaria da Fazenda........................... 5.579            5.713            5.713            
 Descontos Obtidos............................................. 3.056            -               -               
 Outras................................................................. 228               304               1.977            

41.768          24.914          37.954          
Despesas
 Encargos - Fundação CESP............................... (12.950)        (5.890)          (7.160)          
 Encargos de Dívidas.......................................... (9)                 -               (5.347)          
 Encargos sobre Tributos.................................... -               -               (3.914)          
 CPMF.................................................................. (2.235)          (1.958)          (3.742)          
 Outras................................................................. (756)             (1.487)          (1.536)          

(15.950)        (9.335)          (21.699)        

19. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO

A Companhia, provisiona mensalmente as parcelas para imposto de renda e contribuição social sobre o
lucro, obedecendo ao regime de competência, apurando os tributos com base nos balanços de suspensão
e redução.

19.1. Conciliação do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

Em 2001, as despesas tributárias foram apuradas com base na alíquota vigente de 34% (25% de
imposto de renda e 9% de contribuição social sobre o lucro). Em 2000, a alíquota foi de 37% (25%
de imposto de renda e 12% de contribuição social sobre o lucro) para o mês de janeiro e, 34% (25%
de imposto de renda e 9% de contribuição social sobre o lucro) a partir de fevereiro.
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I. Renda C. Social I. Renda C. Social

Resultado antes da Tributação......................................................... 55.749 55.749 17.246 17.246
Tributos com Liminar - COFINS........................................................... 6.096 -           4.749 -           
Provisão para Contingência Trabalhista............................................... 26.809     26.809     -           -           
Provisão para Contingência Fiscal....................................................... 6.917       6.917       
Provisão para Contingência Previdenciária.......................................... 4.372       4.372       14.229     14.229     
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa.................................. -           -           8.386       8.386       
Equivalência Patrimonial...................................................................... (6.704)      (6.704)      (2.097)      (2.097)      
Deságio na Aquisição de Investimento................................................ (14.169)    282          (19.098)    -           
Reversão de Provisões........................................................................ (15.056)    (15.056)    
Compensação de Base de Cálculo Negativa - Limitada a 30%........... -           -           -           (7.816)      
Outros................................................................................................... 269          66            86            -           
Lucro - Base de Cálculo..................................................................... 64.283     72.435     23.501     29.948     
Alíquota de 15%................................................................................... (9.642)      -           (3.525)      -           
Alíquota de 10%................................................................................... (6.404)      -           (2.326)      -           
Alíquota de 12%................................................................................... -           -           -           (737)         
Alíquota de 9%..................................................................................... -           (6.519)      -           (2.695)      
Ajustes do Exercício Anterior............................................................... -           -           (2)             (1.230)      
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos.............................. 4.124       1.494       5.653       2.036       
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social................ (11.922)    (5.025)      (200)         (2.626)      

2001 2000

20. PLANOS DE APONSENTADORIAS E PENSÃO AOS EMPREGADOS

Através da Fundação CESP são mantidos planos de complementação e suplementação de aposentadorias
e pensão aos empregados da Companhia.

20.1. Plano “A” - Complementação de Aposentadorias

Regido pela Lei 4.819/58, que se aplica aos empregados admitidos até 13 de maio de 1974, prevê
benefícios de complementação de aposentadorias e pensão, licença-prêmio e salário-família. Os
recursos necessários para fazer face aos encargos assumidos nesse plano são de responsabilidade
dos órgãos competentes do Governo do Estado de São Paulo, conforme convênio firmado entre a
Fazenda do Estado de São Paulo e a Companhia, em 10 de dezembro de 1999, com vigência até
30 de setembro de 2003.

Na mesma ocasião, foi celebrado um contrato entre a Companhia e a Fundação CESP, destinado a
estabelecer as obrigações de ambas no processamento da folha de pagamento da
complementação.
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20.2. Plano “B” e “B1” - Suplementação de Aposentadorias

Os Planos “B” e “B1” regidos  pela Lei 6.435/77 e administrados pela Fundação CESP, têm por
entidade patrocinadora a própria Companhia, proporcionando benefícios de suplementação de
aposentadorias e pensão, cujas reservas são determinadas pelo regime financeiro de capitalização.

O chamado Plano “B”  refere-se a Benefício Suplementar Proporcional Saldado – BSPS, calculado
na data de 31 de dezembro de 1997, de acordo com o regulamento vigente, sendo o seu equilíbrio
econômico-financeiro atuarial equacionado à época. O resultado técnico atuarial anual desse Plano
(déficit ou superávit) é de responsabilidade da Companhia.

A partir de 01 de janeiro de 1998, a Companhia implantou o Plano “B1”, que define contribuições e
responsabilidades paritárias entre a Companhia e os participantes, para fins de manter o equilíbrio
econômico-financeiro atuarial do plano.

Esse plano proporciona benefícios de aposentadoria e pensão para seus empregados,
ex-empregados e respectivos beneficiários, com o objetivo de suplementar os benefícios fornecidos
pelo sistema oficial da previdência social. O plano tem como característica principal o modelo misto,
composto de 70% como benefício definido (BD) e 30% como contribuição definida (CD).

Com base na avaliação atuarial elaborada por atuários independentes em 31 de dezembro de 2001,
seguindo os critérios determinados pela Deliberação CVM 371, não existem passivos adicionais a
serem reconhecidos na data do balanço patrimonial da Companhia, exceto aqueles já reconhecidos
na forma da confissão de dívida e empréstimo relativo às retenções de reservas, sumariadas
conforme:

a. Retenção de reservas

Vide nota explicativa 12.1

b. Confissão de Dívida

Vide nota explicativa 15.1

Embora a EPTE tenha sido incorporada pela Companhia, para efeito de planos de suplementação,
eles permanecem distintos, mantendo as condições e características de origem, assim as principais
informações econômico-financeiras dos planos da Companhia, fornecidas pela Fundação CESP,
demonstrando a posição das reservas e com base no parecer dos atuários, em 31 de dezembro de
2001, são os seguintes:

Benefício Contribuição Benefício Contribuição
Plano - B Definido Definida Plano - B Definido Definida

Reserva de Benefícios Concedidos............ 72.264     10.132      137                  99.139     13.408      581                  
Reserva de Benefícios a Conceder............. 275.624   44.698      4.079               146.738   29.190      6.664               
Reservas Matemáticas.............................. 347.888   54.830      4.216               245.877   42.598      7.245               
Resultado Técnico.................................... -           9.110        -                   -           -            -                   
Ativo Líquido (Previdenciário)................. 347.888   63.940      4.216               245.877   42.598      7.245               

Plano - B1 Plano - B1
CTEEP EPTE
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As contribuições efetuadas à Fundação CESP, cujos valores estão reconhecidos na demonstração
do resultado do exercício foram de R$ 7.360 (2001) e R$ 6.377 (2000).

Adicionalmente aos benefícios do plano, a Companhia oferece a seus empregados outros benefícios
como assistência médica, hospitalar e odontológica, os quais também são administrados pela
Fundação CESP.

As principais premissas, em 31 de dezembro de 2001, para determinação das obrigações atuariais
são as seguintes:

%

Taxa de Desconto.................................... 15,54
Taxa de Retorno Esperada sobre os
 Ativos (Investimento) dos Planos............ 15,54
Taxa de Crescimento Salarial Futuro....... 12,27
Taxa de Reajuste de Benefícios.............. 9,00
Taxa da Inflação Esperada...................... 9,00

21. CONCESSÕES

Através da Portaria 185, de 06 de junho de 2001, do Ministério de Minas e Energia - MME, foi prorrogado o
prazo por 20 anos, contado a partir de 08 de julho de 1995, da concessão para exploração de serviço
público de transmissão de energia elétrica, integrantes da Rede Básica, às conexões e demais instalações
(objeto da Resolução ANEEL 166, de 31 de maio de 2000), de que é titular a Companhia de Transmissão
de Energia Elétrica Paulista. A mesma ainda, através de seu artigo 3º, revogou a Portaria 173, de 04 de
julho de 2000.

Em 20 de junho de 2001, foi celebrado o contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de
Energia Elétrica, entre a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista e o Poder Concedente,
através da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, com prazo de 20 anos, contados a partir da
vigência da Lei 9.074, de 07 de julho de 1995, encerrando-se, assim, em 07 de julho de 2015.

22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os valores contábeis dos instrumentos financeiros ativos e passivos, quando comparados com os valores
que poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com valor
presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado, aproximam substancialmente de
seus correspondentes valores de mercado.
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ANEXO I

Consolidado
2001 2000 2000

GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
  Receita de uso da rede elétrica e serviço............................. 448.903 361.709 650.148
  Receitas não operacionais................................................... 2.510 1.170 71.667

451.413 362.879 721.815
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
  Serviços de terceiros............................................................ 47.192 34.288 50.886
  Materiais............................................................................... 13.182 12.444 15.385
  Outros custos operacionais/Recuperações.......................... 12.106 (18.509) (5.626)
  Custos não operacionais...................................................... 5.230 11.980 88.661

77.710 40.203 149.306

VALOR ADICIONADO BRUTO............................................. 373.703 322.676 572.509

RETENÇÕES
  Quotas de reintegrações...................................................... 91.235 78.028 161.553

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO GERADO........................... 282.468 244.648 410.956

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
  Resultado de participação societária.................................... 24.822 21.195 19.176
  Receitas financeiras............................................................. 41.768 24.914 37.954

VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR.................................. 349.058 290.757 468.086

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
  Remuneração do trabalho.................................................... 193.251 193.488 311.217
  Impostos, taxas e contribuições........................................... 47.662 31.680 58.808
  Juros e variações monetárias............................................... 18.533 13.150 27.305
  Arrendamentos e aluguéis.................................................... 5.513 7.796                 9.197                 
  Intrasetoriais - RGR e taxa de fiscalização - ANEEL............ 13.140 10.591 19.174
  Participação dos acionistas não controladores..................... -                    -                    8.333
  Distribuição aos acionistas................................................... 64.871 25.986 25.986
  Constituição/Realização de reservas.................................... 6.088 8.066 8.066

349.058 290.757 468.086

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores em milhares de reais)
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ANEXO II

Consolidado
2001 2000 2000

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício...................................................... 70.959            34.052            34.052               
Despesas (receitas) que não afetam o caixa
 Depreciação........................................................................................ 91.235            78.028            161.553             
 Amortização........................................................................................ -                  -                  6.172                 
 Variações monetárias líquidas............................................................. (9.209)             641                 7.707                 
 Baixas do ativo permanente................................................................ 3.635              22.048            27.071               
 Resultado de participação societária................................................... (24.822)           (21.195)           (19.176)              
 Participação dos acionistas não controladores.................................... -                  -                  8.333                 
 Imposto de renda e contribuição social diferidos................................. (5.627)             (7.689)             (17.015)              
 Provisões para contingências.............................................................. 26.454            -                  11.995               

81.666            71.833            186.640             
(Aumento) redução no ativo
 Clientes............................................................................................... (39.344)           (4.914)             (3.544)                
 Almoxarifado........................................................................................ 2.877              (2.944)             (4.071)                
 Tributos e contribuições compensáveis............................................... 7.468              (5.602)             (4.824)                
 Ajuste deliberação CVM - 371/00........................................................ 7.939              -                  -                    
 Conta de incorporação......................................................................... 77.561            -                  -                    
 Outras.................................................................................................. (1.746)             2.600              4.682                 
 Realizável a longo prazo...................................................................... (9.713)             (10.213)           (10.321)              

45.042            (21.073)           (18.078)              
Aumento (redução) no passivo
 Fornecedores...................................................................................... 11.913            (1.277)             207                    
 Tributos a recolher............................................................................... 13.062            126                 9.323                 
 Encargos do consumidor..................................................................... 1.536              990                 1.000                 
 Salários e contribuições sociais........................................................... 21                   241                 117                    
 Programa de oportunidades para os empregados............................... (10.205)           14.526            21.225               
 Obrigações estimadas......................................................................... 19.250            (3.814)             (8.271)                
 Provisões para encargos fiscais e tributários....................................... (3.720)             19.021            19.021               
 Juros sobre o capital próprio/Dividendos............................................. 19.590            -                  -                    
 Outras.................................................................................................. 5.057              (5.307)             (6.330)                

56.504            24.506            36.292               
Total das atividades operacionais......................................... 254.171          109.318          238.906             

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

(Valores em milhares de reais)

Continua...
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...Continuação

Consolidado
2001 2000 2000

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
 Aplicações no imobilizado................................................................... (52.017)           (30.312)           (84.801)              
 Aplicações no diferido.......................................................................... -                  -                  (15.072)              
Total das atividades de investimentos.................................. (52.017)           (30.312)           (99.873)              

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
 Empréstimos e financiamentos............................................................ (27.165)           4.248              (3.660)                
 Juros sobre o capital próprio/Dividendos............................................. (64.871)           -                  -                    
 Acionistas não controladores............................................................... -                  -                  (2.259)                
Total das atividades de financiamentos................................ (92.036)           4.248              (5.919)                

Total dos efeitos no caixa....................................................... 110.118          83.254            133.114             

Saldo inicial de caixa.............................................................. 160.647          77.393            118.562             
Saldo final de caixa................................................................. 270.765          160.647          251.676             
Variação no caixa.................................................................... 110.118          83.254            133.114             
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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Srs. Acionistas e Administradores da
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista
São Paulo - SP

1. Examinamos os balanços patrimoniais da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista,
levantados em 31 de dezembro de 2001 (Companhia) e de 2000, (Controladora e Consolidado), e as
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações
de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de
sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
contábeis.

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreenderam:
(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o
sistema contábil e de controles internos da Companhia e sua Controlada; (b) a constatação, com base em
testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e
(c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração
da Companhia e sua Controlada, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em
conjunto.

3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Transmissão de
Energia Elétrica Paulista, em 31 de dezembro de 2001 (Companhia) e de 2000, (Controladora e
Consolidado), o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e
aplicações de seus recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as
práticas de contabilidade emanadas da legislação societária brasileira.

4. As informações suplementares contidas nos Anexos I e II, referentes às demonstrações do valor
adicionado e dos fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2001 e de 2000, são
apresentadas com o propósito de permitir análises adicionais e não são requeridas como parte das
demonstrações contábeis básicas. Essas informações foram por nós examinadas de acordo com os
procedimentos de auditoria mencionados no parágrafo 2 e, em nossa opinião, estão adequadamente
apresentadas, em todos os aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em
conjunto.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2002

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU José Roberto P. Carneiro
Auditores Independentes Contador
CRC nº. 2 SP 011609/O-8 CRC nº. 1 SP 109447/O-6
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, dando cumprimento ao que
dispõem os itens I, II, VII do artigo 163 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, examinou as
Demonstrações Contábeis da Empresa, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2001,
elaboradas segundo os princípios estabelecidos nos capítulos XV e XVI do referido diploma legal,
compreendendo: Balanço Patrimonial,  Demonstrações do Resultado, das Origens e Aplicações de Recursos e
das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2000 e 2001, complementados por Notas
Explicativas, bem como Relatório da Administração sobre os negócios sociais e principais fatos administrativos
do exercício.

 Com fundamento no exame realizado e no Parecer dos Auditores Independentes, é de opinião que o Relatório
da Administração e as Demonstrações Contábeis estão em condições de serem submetidos à apreciação e
aprovação dos Senhores Acionistas.

É o Parecer.

São Paulo,  18 de março de 2002

Carlos Alberto Pontelli                                                                                                       Mariana Pádua Manzano

Raimundo Francisco Alencar de Melo                                                                                         Rômulo Rodrigues

Sergio Luiz Xavier Porto


	RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO SOCIAL DE 2001
	Senhores Acionistas,
	A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista – CTEEP, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresenta suas Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social de 2001, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do R
	A CTEEP, companhia de transmissão de energia atuando em todo o Estado de São Paulo, dedicou boa parte de seus esforços no ano de 2001 ao processo de incorporação da EPTE - Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S.A.
	Este processo foi aprovado pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas em fevereiro e obteve  deliberação favorável das Assembléias Gerais Extraordinárias em outubro, sendo concluído em 09 de novembro de 2001.
	Estamos certos de que esta incorporação permite não apenas a consolidação de uma Companhia de porte e abrangência dignos do Estado de São Paulo, como também favorece o aperfeiçoamento da qualidade e a excelência na prestação de serviços, propiciando uma
	Neste sentido, é gratificante registrar que a CTEEP é hoje responsável pela operação e manutenção da primeira linha de transmissão privada do País, a linha Taquaruçu/Assis/Sumaré, de 440 kV de tensão e 502,35 km de extensão, que entrou em operação em nov
	Outra relevante conquista da Companhia foi o sucesso no leilão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, para a construção e operação da linha de transmissão Chavantes/Botucatu. A obra será executada com recursos próprios, no montante
	A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, em 2001, celebrou com a ANEEL o Contrato de Concessão de Transmissão 143/01, que lhe outorga o direito de atuar como concessionária do serviço público de transmissão de energia elétrica no Estado d
	Destacamos, também, que a CTEEP obteve a necessária aprovação da ANEEL para os planos de expansão e modernização apresentados àquela Agência, no valor previsto de R$ 180 milhões a serem realizados nos próximos meses. Tais investimentos estão programados
	Mauro Guilherme Jardim Arce
	Presidente do Conselho de Administração
	A COMPANHIA
	A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista é controlada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio, principalmente, da Secretaria da Fazenda do Estado e do Banco Nossa Caixa S.A., com respectivamente 53% e 8% das ações ordinárias. Destaca
	Suas principais atividades concentram-se no planejamento, construção, operação, manutenção do sistema de transmissão de energia elétrica, em pesquisas e outras atividades correlatas à tecnologia disponível.
	A implantação do processo de reorganização empresarial, em 2001, resultou em ampla integração e otimização dos sistemas.
	A Companhia passou a dispor de um moderno sistema de gestão de informações, integrando todas as atividades e unidades, trazendo grande economia nos processos, agilizando a tomada de decisões e garantindo a segurança das operações.
	A comunicação empresarial também foi ampliada através da implantação de novas redes locais nas unidades descentralizadas (Araraquara, Santo Ângelo, Embu-Guaçu, Miguel Reale, Paula Souza, Casa Verde, Leste e Tangerinas), totalizando 21 localidades integra
	Foi implementada uma racionalização de recursos significativa com a redução da ocupação de espaços, na sede e nas regionais, e implantação do Projeto de Otimização e Racionalização das Frotas, com uma significativa redução na quantidade de veículos, mant
	Na integração do sistema de operação, merece destaque o Centro Regional de Operação São Paulo. Este Centro foi integrado ao Sistema de Supervisão e Controle – SSC  responsável pelo monitoramento de todas as instalações elétricas da Companhia, coordenado
	Paralelamente ao programa de reestruturação empresarial, a Companhia ampliou sua participação em novos negócios, com a vitória obtida no leilão da Linha de Transmissão Chavantes/Botucatu, realizado pela ANEEL,  demonstrando o seu fortalecimento no mercad
	A Companhia construirá e operará essa linha de 137 km de extensão, ligando a Subestação Botucatu à de Chavantes, ambas da CTEEP, que já dispõe de outra LT interligando as mesmas localidades.
	O prazo de concessão da linha será de 30 anos e a obra deverá estar concluída até julho de 2003, permitindo maior fluxo de energia entre as regiões Sul e Sudeste do País e possibilitando novas importações de energia elétrica da Argentina.
	Ainda nesse espírito empreendedor, foi contratada para operar e manter a primeira linha de transmissão privada do País, a LT Taquaruçu-Assis-Sumaré, no Estado de São Paulo. Esta linha, que corta 36 municípios, agregará cerca de 880 MW à capacidade de for
	Além dessas obras, merece destaque ainda um conjunto significativo, à frente listado, concluído em 2001, que ampliará a capacidade instalada, proverá o sistema de transmissão de energia elétrica de maior confiabilidade e com isso reduzirá os riscos de fa
	As principais obras concluídas em 2001:
	SE Araraquara
	Concluída  a instalação do 3º banco de transformadores 440/138 kV de 300 MVA; com a energização serão acrescidos mais 300 MVA ao sistema interligado, proporcionando assim maior confiabilidade à energia distribuída aos consumidores das regiões de Araraqua
	SE Aparecida
	Concluída a instalação de um banco de transformadores 230/88 kV de 60 MVA, com investimento total de R$ 16 milhões, beneficiando os municípios de Guaratinguetá, Lorena e Cachoeira Paulista.
	SE Vicente de Carvalho
	Concluída a instalação do 2º transformador 138/13,8 kV de 20/25 MVA, com investimento total de              R$ 1 milhão, beneficiando os municípios de Vicente de Carvalho e Guarujá.
	SE Bandeirantes
	Concluída a instalação de um autotransformador de 34,5/20 kV de 15 MVA, com investimento total de        R$ 4 milhões, beneficiando a região da Avenida Faria Lima em São Paulo.
	Autorização para Construção da LT Tijuco Preto/Baixada Santista
	A Companhia recebeu autorização da ANEEL para a construção do 3º circuito com 26,5 km, em 345 kV, interligando a SE Tijuco Preto, de FURNAS, à SE Baixada Santista, da CTEEP. Com um investimento total de cerca de R$ 20 milhões, esta obra beneficiará o Sis
	O SISTEMA ATUAL DE TRANSMISSÃO
	A Companhia apresenta uma capacidade de transformação de 36.000 MVA e conta com 18.096 km de circuitos de transmissão que abrangem todo o Estado de São Paulo. Em 2001, foram transportados 96.531.883 MWh.
	Para atender o mercado tão dinâmico em que atua, a CTEEP dispõe de uma complexa infra-estrutura, composta por:
	11.548 km de linhas de transmissão
	18.096 km de circuitos
	36.000 MVA de capacidade de transformação
	99 subestações em operação
	444 transformadores
	145 estações de microondas
	891 km de cabos de fibra ótica
	O desempenho técnico da CTEEP é dos melhores. Seus indicadores são bastante significativos e a credenciam a atuar no próspero mercado em que está inserida:
	2,0823 minutos de DREC – Duração Equivalente de Interrupção (indica o tempo equivalente de interrupção da demanda máxima verificada no ano de 2001);
	0,2340 de FREC – Freqüência Equivalente de Interrupção (indica o número de vezes em que a demanda máxima foi interrompida no ano de 2001).
	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA COMPANHIA
	Assinatura do Contrato de Concessão
	Em 2001, foi assinado o contrato, que regula a concessão do serviço público de transmissão de energia elétrica até 07 de julho de 2015, estabelecendo seus direitos e obrigações, bem como os critérios e procedimentos para reajustes e revisões de receitas
	O Primeiro Programa de Pesquisa e Desenvolvimento
	O primeiro programa institucional de pesquisa e desenvolvimento é composto por 21 projetos que visam a minimização de riscos na gestão do patrimônio, a redução da indisponibilidade e do custo operativo, a melhoria do desempenho técnico e a inovação tecno
	Este programa, em direta consonância com a estratégia da Companhia, deverá proporcionar inovação tecnológica e agregar conhecimentos nos diversos campos.
	O MEIO AMBIENTE
	Política de Meio Ambiente
	A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, consciente do seu papel  no sistema de transmissão de energia elétrica no Estado de São Paulo, sempre assumiu suas responsabilidades ambientais, controlando os impactos de suas atividades e respeit
	Em 2001, foram concretizadas importantes decisões que colocaram os objetivos ambientais no coração da estratégia empresarial, com a aprovação da Política de Meio Ambiente e a decisão de iniciar a implantação de Sistemas de Gestão Ambiental em todas as un
	ISO 14.001 – A Busca da Melhoria Contínua
	A Companhia iniciou a implantação de Sistemas de Gestão Ambiental, através de duas experiências piloto em subestações, sendo uma localizada na zona rural, a SE Santa Bárbara D´Oeste, e outra na área urbana, do município de São Paulo, a SE-Xavantes.
	Estas unidades identificaram os principais aspectos ambientais de suas atividades e os mesmos vêm sendo controlados e gerenciados com o objetivo de reduzir impactos ambientais e buscar eficiência no uso de recursos naturais.
	Licenciamento Ambiental de Novas Obras
	LT 138 kV - Itapeva - Itararé II e SE Itararé II
	A Companhia obteve a Licença de Operação 00082, emitida em 06 de agosto de 2001, pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, com validade por 10 anos. Essa obtenção finaliza o processo de licenciamento ambiental da obra e evidencia que foram realizadas to
	A EMPRESA SE COMUNICANDO
	SNPTEE – O Maior Evento do Setor Elétrico
	A Companhia coordenou a realização da XVI edição do SNPTEE – Seminário Nacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica, realizado em Campinas - SP, entre os dias 21 e 26 de outubro. A XVI edição do SNPTEE foi considerada a maior até então já reali
	QUALIDADE SEMPRE
	ISO 9000 Centro Regional de Operação São Paulo
	Em março, após auditoria de certificação, o Centro Regional de Operação São Paulo recebeu da BVQI do  Brasil - Sociedade Certificadora Ltda. os certificados de aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade, para o processo de “Coordenação, Supervisão e Con
	Certificação de Operadores
	Em conformidade com as orientações do ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico, foram certificados 58 operadores que atuam no Centro de Operação do Sistema - COS e 420 operadores de subestações nos três Centros Regionais da Operação – CROs .
	O Primeiro Centro de Operação do Sistema na América a Receber ISO 9002/94
	Em junho de 2001, o Centro de Operação do Sistema, localizado em Jundiaí, primeiro COS a receber a certificação ISO 9002/94 na América, manteve a certificação ISO 9002/94 para o processo de “Coordenação, Supervisão e Controle da Operação em Tempo Real do
	RECURSOS HUMANOS
	A Política de Valorização de Pessoal
	A Política de Recursos Humanos esteve voltada principalmente à qualificação profissional, valorização e reconhecimento de seus empregados.
	A Companhia implantou um amplo Programa de Educação Corporativa, visando o envolvimento dos empregados com a missão, valores, regras de funcionamento do setor elétrico, além do aprofundamento em conhecimentos específicos no segmento da transmissão de ene
	Paralelamente a esse Programa, foi dada sequência ao Projeto Atrium, cujo objetivo é possibilitar a criação de um novo modelo de gestão de Recursos Humanos, que otimizará e direcionará a ascensão e o desenvolvimento profissional, além de promover uma rev
	Em reconhecimento aos empregados que dedicaram sua vida profissional ao crescimento da Companhia, foi entregue o prêmio "Mérito Transmissão", que em 2001 homenageou 361 empregados que completaram 15 e 25 anos de serviços prestados.
	Quadro de Pessoal
	Em dezembro de 2001, a CTEEP contava com um quadro de 3.201 empregados, sendo 79% alocados na área técnica. Os empregados da CTEEP estão distribuídos em várias regiões do Estado de São Paulo, sendo 51% no interior e 49% na Capital.
	Segurança do Trabalho
	A Segurança do Trabalho tem sido fruto do esforço incansável na garantia de condições que assegurem ao empregado a tranqüilidade no exercício de suas atividades.
	RESPONSABILIDADE SOCIAL
	O Programa de Cidadania
	Neste ano de 2001, além dos 8 projetos já existentes nesse Programa: Braile, Eficiência, Estagiário Mirim,  Frentes de Trabalho, Horta Comunitária, Instituto Criança Cidadã, Pomar e Transmitindo Saúde, a Companhia desenvolveu novas ações que permitiram a
	O Projeto Acompanhar visa o acompanhamento dos empregados afastados por doença e/ou acidente do trabalho, prestando atendimento, orientações e informações nos aspectos de saúde, legislação trabalhista, benefícios, bem como nas questões sócioemocionais, f
	O Projeto Conviver a Aposentadoria propõe a preparação dos empregados em fase de pré–aposentadoria para a vida pós-trabalho, informando-os sobre as questões legais e procedimentos para utilização dos benefícios administrados pela Fundação CESP.
	O Projeto Dependência Química tem como objetivo a prevenção do uso abusivo de álcool e outras drogas, bem como  favorecer a recuperação de empregados e familiares acometidos por essas doenças. É realizado através de ação conjunta da medicina do trabalho,
	A INCORPORAÇÃO DA EPTE
	Em 05 de fevereiro de 2001, os Conselhos de Administração da CTEEP e da EPTE autorizaram as providências necessárias ao processo de incorporação.
	Em 06 de setembro de 2001, as Diretorias das Companhias celebraram os Instrumentos  de Protocolo e de Justificação da Incorporação e os submeteram à apreciação dos seus respectivos Conselhos, que aprovaram os referidos instrumentos em 10 de setembro de 2
	Em 31 de outubro de 2001, as Companhias realizaram Assembléias Gerais Extraordinárias em que os respectivos acionistas deliberaram favoravelmente quanto à incorporação da EPTE pela CTEEP, deliberação que teve eficácia a partir de 10 de novembro de 2001.
	Tal como informado no Fato Relevante, publicado em 16 de outubro de 2001, a incorporação da EPTE pela CTEEP justificou-se pela expectativa de racionalização das atividades administrativas e operacionais, otimização do aproveitamento de recursos humanos e
	Embora a EPTE e a CTEEP já operassem, desde 18 de outubro de 1999, sob o comando de uma mesma Diretoria Executiva, a incorporação da EPTE permitiu à CTEEP absorver os recursos materiais e humanos da incorporada no contexto da sua estrutura organizacional
	As Demonstrações Contábeis sintéticas, a seguir, refletem a situação contábil da EPTE levantada em 09 de novembro de 2001, cujos saldos das contas patrimoniais foram vertidos para a CTEEP em 10 de novembro daquele ano.
	EPTE – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO SINTÉTICA EM 09/11/2001
	O Resultado da Participação Societária, no montante de R$ 24.822 mil, decorreu da Participação Societária Permanente e da Amortização do Deságio na aquisição de ações da EPTE – Empresa Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S.A., nos valores respect
	A Companhia apresentou Lucro Líquido de R$ 70.959 mil no exercício, equivalente a R$ 0,48 por lote de mil ações. A Geração de Caixa da Companhia, expressa pelo Resultado do Serviço acrescido do valor da Depreciação, atingiu R$ 133.804 mil, representando
	Mercado de  Capitais
	No exercício de 2001, foram realizados 42.966 negócios com ações da Companhia na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, envolvendo o volume total de R$ 582.265 mil. As ações preferenciais da CTEEP integram o índice IBOVESPA. Em razão da incorporação da
	No âmbito dos programas de ADR (American Depositary Receipts) – nível 1 da Companhia, constavam da sua base acionária, ao final do exercício de 2001, 48.368 ADR referentes a ações preferenciais e 12.333 ADR referentes a ações ordinárias. Nos programas ex
	Ao longo do ano de 2001, o IBOVESPA desvalorizou-se em 11,0%. Nesse período, as ações ordinárias da CTEEP valorizaram 25,9%, enquanto que as suas ações preferenciais registraram desvalorização de 4,3% no mercado.
	Evolução do Mercado Acionário
	(Índice 100 em 28/12/2000 para as 3 variáveis)
	BALANÇO SOCIAL
	O quadro seguinte apresenta informações relativas ao desempenho econômico-social da Companhia na sociedade em que está inserida.
	Valor
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